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RESUMO 
Esta dissertação pretende situar e refletir sobre o papel do livro e sua relação com processos 

editoriais ao longo da história, especificamente a partir da leitura de uma seleção de textos de 

Walter Benjamin que tratam desses tópicos, ainda que de modo aparentemente pouco 

aprofundado ou secundário. Ao longo do trabalho, apresentaremos diferentes concepções de 

editor e de edição, bem como os dilemas associados aos diferentes papéis assumidos por editor, 

escritor e tradutor no processo de produção e publicação de livros. Por meio da reflexão sobre o 

livro como produto técnico, Benjamin faz uma revisão do próprio estatuto da literatura. A 

questão do fim do livro, bem como as questões colocadas, no panorama contemporâneo, pelo 

assim-chamado livro de artista serão igualmente contempladas. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Walter Benjamin, Edição, História do livro  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This Master´s thesis aims to situate and reflect on the role of the book and its relationship with 

editorial processes throughout History, specifically through the reading of a selection of Walter 

Benjamin texts which deal with these topics, albeit in a seemingly secondary way. The present 

work presents different interpretations for editor and editing, alongside with the dilemmas faced 

by the different partakers in the process of producing and publishing books, such as the 

publisher, the editor, the writer, and the translator. By reflecting on the book as a technological, 

reproducible product, Benjamin revisits the very definition of literature itself. The issue of the 

end of the book as a medium or as a form, as well as the questions raised in the contemporary 

landscape by the emergence of the so-called artist’s books are also contemplated here. 
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“Com o passar dos anos, os livros 
envelhecem, ou ao contrário, recebem uma 
segunda juventude. Ora eles engordam e 
incham, oram [sic] modificam seus traços, 
acentuam suas arestas, fazem subir à 
superfície novos planos. Não cabe aos 
autores determinar um tal destino objetivo. 
Mas cabe a eles refletir sobre o lugar que tal 
livro ocupou, com o tempo, no conjunto de 
seu projeto (destino subjetivo), ao passo que 
ele ocupava todo o projeto no momento em 
que foi escrito.” 

 
Deleuze e Guattari, 

Prefácio à edição italiana dos Mil platôs 
 
 
 
 
 
 
Walter Benjamin faz uma breve alusão à imprensa em seu ensaio de 1931 “Pequena 

história da fotografia”: “A névoa que recobre os primórdios da fotografia é menos 

espessa que a que obscurece as origens da imprensa” (BENJAMIN, 1986, p. 91). Ainda 

que breve, essa referência não pode ser tomada como pouco profunda. Benjamin 

continua: “já se pressentia, no caso da fotografia, que a hora de sua invenção chegara” 

(IBIDEM). A circunstanciação, explicitada pela opção do tradutor por “no caso”, pode ser 

entendida como uma espécie de reserva do objeto “impressão”. Ao se configurar como 

termo de comparação com o objeto central desse texto, a fotografia, esta referência à 

edição, única nesse ensaio, concorre – ainda que subterraneamente – para a formação de 

uma imagem sobre a qual se desenvolverá o pensamento benjaminiano na ocasião. 
 
Há também uma furtiva referência à impressão tipográfica no importante ensaio “A obra 

de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, de 1936. Benjamin a situa, de modo 

breve e contundente, numa “‘pequena história’ da reprodutibilidade” (OTTE, 2001, p. 

288): 
 

Em sua essência, a obra de arte sempre foi reprodutível. O que os 
homens faziam sempre podia ser imitado por outros homens. Essa 
imitação era praticada por discípulos, em seus exercícios, pelos 
mestres, para a difusão das obras, e finalmente por terceiros, 
meramente interessados no lucro. Em contraste, a reprodução técnica 
da obra de arte representa um processo novo, que vem se 
desenvolvendo na história intermitentemente, através e saltos 



9 
 
 
 

separados por longos intervalos, mas com intensidade crescente. [...] 
Conhecemos as gigantescas transformações [na literatura] provocadas 
pela imprensa – a reprodução técnica da escrita. (BENJAMIN, 1986, p. 
166) 

 
Benjamin, assim, inscreve a literatura entre as artes gráficas – a xilogravura, a estampa 

em chapa de cobre, a água-forte –, território bastante insólito para esta arte. (Note-se a 

definição da literatura se dá a partir de sua problematização: “gigantescas 

transformações”. Tais transformações, contudo, não são elencadas neste texto.) 
 
Em “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, na medida em que exalta a 

cultura de massa e as tecnologias de disseminação, “Benjamin louva o potencial 

cognitivo, portanto político, da experiência cultural tecnologicamente mediada” (BUCK-

MORSS, 1996, p. 11). Ainda que na ocasião, como pontua Susan Buck-Morss, seu foco 

seja o cinema, Benjamin se preocupa em articular uma mais ampla teoria da arte, com 

relevante teor político. Segundo Andrew Benjamin, um dos aspectos mais importantes 

do texto diz respeito à relação entre, por um lado, a história da produção artística – nos 

termos de uma história das técnicas e do desenvolvimento tecnológico –, e, por outro 

lado, os efeitos articulados de tal desenvolvimento sobre os próprios conceitos e as 

categorias através dos quais a arte é entendida. (BENJAMIN, Andrew, 2005, p. 1) 
 
A emergência da “primeira técnica de reprodução verdadeiramente revolucionária[,] a 

fotografia” (BENJAMIN, 1986, p. 171), e de seu desenvolvimento – nos próprios termos 

benjaminianos –, o cinema, abre caminho para uma nova filosofia da arte: uma filosofia 

que possa fazer frente ao fascismo. Nesta inovadora concepção teórica, a arte não mais 

ocupa “um reino transcendente. As técnicas abrem diversos caminhos para se pensar 

conjuntamente a história e as filosofias da arte” (BENJAMIN, Andrew, 2005, p.1). 
 
A “Pequena história da fotografia” guarda importantes afinidades com o ensaio sobre a 

reprodutibilidade. Ao situar os debates sobre as propriedades artísticas da fotografia, 

Benjamin recorre à caracterização do conceito “chauvinista” de arte para expor seu 

ponto de vista crítico; a teoria fotográfica de então, nas palavras de Benjamin, apoiava-

se num “conceito fetichista de arte, fundamentalmente antitécnico” (BENJAMIN, 1986, p. 

92). Cinco anos mais tarde, o filósofo definiria mais claramente as suas “teses sobre as 

tendências evolutivas da arte, nas atuais condições produtivas”: “[e]las põem de lado 

numerosos conceitos tradicionais – como criatividade e gênio, validade eterna e estilo, 
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forma e conteúdo”, elementos facilmente apropriáveis pelo fascismo, segundo Benjamin 

(1986, p. 165-166). 
 
Ao inscrever a literatura no rol das artes tecnicamente reprodutíveis, seria de se esperar 

que Benjamin pudesse estender as implicações das transformações na técnica também 

sobre a literatura e o pensamento sobre a literatura. 
 
Com efeito, para tratar de Daguerre, logo após sua imprecação contra os conceitos 

antitécnicos na “Pequena história da fotografia”, Benjamin recorre aos elementos 

propriamente materiais do daguerreótipo, expondo as minúcias técnicas dos primórdios 

da fotografia.1 Encontramos procedimento semelhante em seu ensaio “A imagem de 

Proust”: o autor entende a construção mesma do texto proustiano a partir do trabalho de 

composição e revisão tipográficas. 
 
Benjamin vale-se da relação entre Proust e os tipógrafos da Gallimard (tomando por 

base uma citação – não propriamente referenciada – de Gaston Gallimard). O crítico 

destaca o fato de os tipógrafos não nutrirem especial simpatia pelo autor, que, em vez de 

proceder à revisão ortográfica das provas de seu colossal Em busca do tempo perdido, 

utilizava todo espaço disponível nas margens para incluir mais textos. Benjamin vincula 

tal prática à tecelagem, articulando, por sua vez, a escrita à técnica; a escrita proustiana 

se ligaria ao aspecto propriamente etimológico de texto: “[s]e texto significava, para os 

romanos, aquilo que se tece, nenhum texto é mais ‘tecido’ que o de Proust, e de forma 

mais densa” (BENJAMIN, 1986, p. 37). 
 
Os tipógrafos retornarão à reflexão teórica de Benjamin em seu artigo sobre Brecht 

“Que é o teatro épico?”.2 Neste ensaio, o crítico compara o trabalho do ator brechtiano 

ao trabalho de composição, técnica, da página: “ele [o ator] precisa espaçar os gestos, 

como o tipógrafo espaça as palavras” (BENJAMIN, 1986, p. 88). Podemos observar, na 

utilização da referência propriamente técnica, a busca de Benjamin de fugir dos 
 
 
 
1 “Os clichês de Daguerre eram placas de prata, iodadas e expostas na câmera obscura; elas precisavam 
ser manipuladas em vários sentidos, até que se pudesse reconhecer, sob uma luz favorável, uma imagem 
cinza-pálida” (BENJAMIN, 1986, p. 93). 
2 O ponto de partida estabelecido por Benjamin para este texto será “o palco, e não o drama” 
(BENAJMIN, 1986, p. 78). 
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conceitos tradicionalmente aplicados à arte, como o talento individual do ator ou o 

estilo do autor. 
 
Já no célebre “O narrador”, Benjamin articula a transformação tecnológica – a invenção 

da imprensa – à transformação das formas literárias – o fim do que ele denomina 

“narrativa” [“Erzählung”] e o início do romance: 
 

O primeiro indício da evolução que vai culminar na morte da narrativa 
é o surgimento do romance no início do período moderno. O que 
separa o romance da narrativa [...] é que ele está essencialmente 
vinculado ao livro. A difusão do romance só se torna possível com a 
invenção da imprensa. (BENJAMIN, 1986, p. 201) 

 
Pode-se perceber, neste breve panorama, que o processo editorial nunca é apresentado 

com exclusividade. Uma característica marcante do pensamento benjaminiano é, 

justamente, essa forma de apresentar os objetos estudados. Em vez de mergulhar neles, 

Benjamin procede de forma mais horizontal, comparando-os a outros objetos, fazendo 

com que os aspectos apresentados se sobredeterminem por contiguidade. Benjamin 

evidencia, portanto, pontos de tensão e afinidade entre os objetos, cabendo ao leitor a 

tarefa de trabalhar na relação dialética por ele articulada. 
 
Com efeito, na obra das Passagens Benjamin alude à montagem – uma das marcas mais 

expressivas que a técnica legou não só a seu pensamento, mas a toda uma geração de 

críticos –, extraindo-a de seu contexto original, o cinema. O crítico a toma para sua 

prática de escrita: “O método deste trabalho: montagem literária. Não tenho nada a 

dizer, somente a mostrar” (BENJAMIN, 2006, p. 502). 
 
Seligmann-Silva o compara ao historiador da arte Aby Warburg: “também Benjamin 

visava a construir painéis-montagem da história” (SELIGMANN-SILVA, 2009, p. 63). Se 

Warburg, o pai da iconologia, dispunha imagens de diferentes tempos e lugares para que 

o entendimento de uma alterasse a percepção da imagem contígua (AGAMBEN, 2007, p. 

186-187), o choque dos elementos justapostos por Benjamin produz o que ele 

denominava o “agora da cognoscibilidade” (Apud SELIGMANN-SILVA, 2009, p. 63), 

momento de alto desempenho cognitivo em que o pensamento tem lugar. 
 
Por fim, mas não por último, salta aos olhos a variedade de meios de comunicação em 

que Benjamin veiculava seus textos. O crítico alude, em carta a Gershom Scholem, às 
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duras adversidades que encontrava em seu cotidiano, de modo a justificar a dispersão 

das “formas literárias com que meu pensamento conseguiu expressar-se” (Apud GATTI, 

2008, p. 19). De fato Benjamin viveu a maior parte de sua carreira em grande 

instabilidade – o antissemitismo reinante e o arrojo de seu pensamento 

impossibilitaram, de fato, sua vinculação à academia de sua época. Para manter-se, tinha 

de publicar em periódicos. 
 
É importante ressaltar, no trecho citado, a relação que Benjamin estabelece entre seu 

pensamento e as formas de expressão: em que pese a dispersão das formas, Benjamin 

preocupa-se com a obra, com o percurso de seu pensamento. Ainda que não possa ser 

tomada, de forma alguma, como todo unitário, sua obra guarda relevantes pontos de 

articulação. (A afinidade entre os textos benjaminianos é frequentemente ressaltada 

pelos comentadores de sua obra, que, para analisar, via de regra, determinado texto, 

acabam por sentir a necessidade de relacioná-lo a outros textos seus.) 
 
Uma vez que a concepção epistemológica de Benjamin alicerça-se em comparações, 

estudar a questão da edição, quase sempre termo de comparação de um tema 

“principal”, compreende situar sua apresentação na obra benjaminiana, explorando sua 

relação com objetos num mesmo texto, bem como suas articulações com outros escritos 

de Benjamin. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º CAPÍTULO: O PRELO 
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Vimos que Walter Benjamin faz uma breve alusão ao prelo na frase de abertura de 

seu ensaio de 1931 “Pequena história da fotografia”: 
 

A névoa que recobre os primórdios da fotografia é menos espessa que 
a que obscurece as origens da imprensa [Buchdruck]; já se pressentia, 
no caso da fotografia, que a hora da sua invenção chegara, e vários 
pesquisadores, trabalhando independentemente, visavam o mesmo 
objetivo: fixar as imagens da camera obscura, que eram conhecidas 
pelo menos desde Leonardo. (BENJAMIN, 1986a, p. 91) 

 
Benjamin não mais mencionará a máquina de imprimir livros nesse texto: após esse 

primeiro vínculo estabelecido entre fotografia e imprensa, somente aquela – como o 

explicita o título de seu texto – será abordada. 
 
Benjamin referir-se-á novamente à impressão em seu ensaio “A obra de arte na era de 

sua reprodutibilidade técnica”, de 1935/36. Assim como observado na “Pequena 

história da fotografia”, a alusão é breve e só ocorre no início do texto: 
 

Com a xilogravura, o desenho tornou-se tecnicamente reprodutível, 
muito antes que a imprensa [Druck] prestasse o mesmo serviço para a 
palavra escrita [Schrift]. Conhecemos as gigantescas transformações 
[na literatura] provocadas pela imprensa [Druck] – a reprodução 
técnica da escrita [Schrift]. Mas a imprensa representa apenas um caso 
especial, embora de importância decisiva, de um processo histórico 
mais longo. (BENJAMIN, 1986b, p. 166)3 

 

Pode-se observar que neste segundo ensaio o autor relaciona o invento à literatura. O 

campo literário será convocado na sequência do texto, participando de maneira 

expressiva até seu final. O prelo, porém, não é mais referido. 
 
Nos dois ensaios a prensa tem um lugar marcadamente secundário, está presente como 

termo de comparação dos respectivos objetos centrais, a fotografia e o cinema – o 

âmbito, como denominado por Rancière (2009), das “artes mecânicas” (p. 45). No 

primeiro texto, Benjamin compara o momento das invenções da fotografia e da 

tipografia, enquanto no segundo, dispõe os elementos – entre outros, como a 

xilogravura, a água-forte ou a litogravura – numa linha do tempo. Voltaremos a discutir 

mais de perto tais relações. 
 
3 É importante ressaltar que Benjamin se refere claramente à impressão por tipos móveis; o termo usado 
por ele, traduzido por Rouanet como “imprensa”, poderia ser traduzido também como “prelo”, “prensa”, 
“tipografia”. Não há qualquer ambiguidade com a imprensa enquanto “conjunto de publicações 
jornalísticas” (Houaiss, 2009). 
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A posição secundária parece a regra para a presença dos elementos que compõem a 

edição na obra de Benjamin. Não obstante, a reflexão sobre o processo de produção – 

na acepção de Emanuel Araújo (1986, p. 36) – de livros parece ser relevante na leitura 

de Benjamin. Observa-se na citação da “Obra de arte...” que um uma etapa – crucial – 

da produção editorial, a impressão, é considerada “transformadora” para a literatura. É 

interessante ressaltar que o autor não especifica quais seriam essas mudanças: ele 

apenas utiliza a fórmula “todos conhecemos”, eximindo-se de apontá-las. 
 
No ensaio “O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, de 1936, 

encontramos a formulação de uma dessas transformações: 
 

O primeiro indício da evolução que vai culminar na morte da narrativa 
é o surgimento do romance no inicio do período moderno [Neuzeit]. O 
que separa o romance da narrativa (e da epopeia no sentido estrito) é 
que ele está essencialmente vinculado ao livro. A difusão do romance 
só se torna possível com a invenção da imprensa [Buchdruckerkunst]. 
A tradição oral, patrimônio da poesia épica, tem uma natureza 
fundamentalmente distinta da que caracteriza o romance. (BENJAMIN, 
1986c, p. 201) 

 
Benjamin recorre à invenção da arte da tipografia para marcar a distinção clara entre os 

regimes da oralidade e da escrita; quando recorre, portanto, ao romance Dom Quixote, 

“a primeira grande obra do gênero” (IBIDEM), Benjamin o situa no contexto técnico de 

sua produção. A possibilidade de difusão do texto, para o autor, interfere diretamente 

em sua “natureza”. 
 
Assumimos como hipótese para este trabalho que a consideração acerca de aspectos 

técnicos assume um papel relevante – ainda que quase sempre secundário – na obra de 

Walter Benjamin. Observamos, com efeito, diversas menções a tais aspectos em seus 

textos de crítica literária, ao considerar obras tão diversas quanto Proust, Brecht, 

Mallarmé até Der Struwwelpeter, do Dr. H. Hoffmann. Neste capítulo apontaremos os 

lugares em que ele tece considerações acerca do processo editorial, buscando 

iluminá-los a partir de estudos da história do livro e da edição. Na primeira parte, 

abordaremos a figura do editor; na segunda, retomaremos a questão da impressão. 
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I 
 

O EDITOR 
 
 
Antes de discutirmos propriamente os textos de Benjamin, parece interessante expor o 

que se entende aqui por “edição”. A característica mais evidente de tal objeto é a 

imprecisão que cerca seu emprego, e, portanto, a sua definição. Paulo Evaristo Arns, A 

técnica do livro em São Jerônimo, recorre à etimologia para definir o uso do termo: “No 

tempo de Cícero, assim como no de Jerônimo, edere significava ‘publicar’. Era esta a 

expressão técnica que traduzia o termo técnico ekdounai [emitir], diadounai [difundir]” 

(ARNS, 2007, p. 83). Para aclarar o uso do termo, na sequência, Arns propõe uma 

oposição entre escrever e publicar: 
 

O fato de escrever um livro e de fazer com que os outros saibam disto 
ainda não é uma publicação. [...] [Jerônimo] exige que se tenha a 
coragem de assumir suas responsabilidades. Se as ideias são corretas, 
por que não publicá-las abertamente? Se são falsas, por que escrevê-
las e confiá-las aos amigos? No entanto, se Jerônimo se admira, se ele 
se irrita porque os escritores compõem obras que não querem publicar, 
nem por isso admite que scribere e edere sejam a mesma coisa. 
Quando afirma que não se escreve para depois esconder do público a 
obra, parece-me estar dizendo que um elemento essencial da edição é 
o desejo do autor de divulgar seu escrito. (IBIDEM) 

 
É preciso frisar que “público”, para Arns, compreende desde o “público culto nos meios 
cristãos” (IBIDEM, p. 148) até o círculo íntimo do autor: “para ele [Jerônimo], o simples 
fato de pôr uma tradução em circulação, mesmo em meio muito restrito, já equivale a 
uma publicação” (IBIDEM, p. 83). Assim, Arns identifica a edição com a divulgação: 
 

De fato, editar parece, muitas vezes, equivalente a divulgar. Desde o 
instante em que o autor julga estar conveniente enviar sua obra a um 
amigo, esta pertence ao público, e o autor já não tem mais nenhum 
direito sobre ela. (IBIDEM, p. 84) 

 
Emanuel Araújo, em A construção do livro, recorre a uma etimologia semelhante ao 
definir o “conceito básico de editor”: 
 

o conteúdo semântico original, do latim editor, editoris, indica 
precisamente ‘aquele que gera, que produz, o que causa’, o ‘autor’, em 
consonância com o verbo edere, ‘parir, publicar (uma obra), produzir, 
expor’. O termo é correlato ao adjetivo grego ekdotos, ‘entregue dado, 
revelado’, conexo com o substantivo ékdosis, em sentido 



17 
 
 
 

especializado ‘publicação, tratado’ ou ‘edição da obra de um autor’, e 
com o verbo ekdídomi, também no sentido particular de ‘publicar’ 
(livros). (ARAÚJO, 1986, p. 35) 

 
É importante precisar aqui que, enquanto Arns procura aclarar um termo de uso corrente 

na época do autor que ele estuda, Araújo recorre ao vocábulo para estabelecer o 

“conteúdo semântico original” de “editor”; nesse contexto, os dois igualam o ato de 

editar (edere) a “publicar”. Arns chega a desdobrar “editar”, para além de “publicar”, 

em “enviar” ou ainda “divulgar”. É esse caráter múltiplo, complexo, que entendemos 

conferir certa imprecisão à definição do que seja dar ao público uma obra. Produzir uma 

obra – “editar”, ou “publicar” – pressupõe que se cumpram diversas “etapas de 

produção” (BRANDÃO, 2001, p. 121). 
 
Ao debruçar-se sobre as figuras dos editores antigos, Jacyntho Lins Brandão – que no 

artigo “Poesia grega, mercadoria fenícia” tece considerações acerca do aspecto 

comercial da literatura – recorre à enumeração para caracterizar o exemplar Tito 

Pomponio Ático: “Um homem culto, com grande interesse pela literatura, bem 

relacionado, possuidor de grande fortuna e de notável tino comercial” (IDEM, p. 122). 

Após enumerar suas qualidades próprias, Brandão lista suas propriedades: “Tinha sob 

suas ordens [...] um corpo de escribas altamente especializado (librarii) e de revisores 

(anagnostae), uma parte dos quais, provavelmente, de procedência grega” (IBIDEM). 
 
Vemos delineada aí a figura de um administrador, que gerencia diversas instâncias a fim 

de que um texto circule em um determinado público. O recurso à enumeração 

empreendido por Brandão para descrever um particular editor dá a ver tais instâncias, o 

que Nascimento Silva, citado por Araújo, denomina “complexo de campos de trabalhos 

distintos, que vão desde a direção editorial até as atividades de distribuição e vendas” 

(apud ARAÚJO, 1986, p. 50). 
 
Podemos entender a edição, portanto, como uma particular organização, em que 

diversas instâncias são articuladas para que um livro exista. Passamos agora a enfocar o 

papel do editor enquanto peça fundamental desse processo. 
 
Emanuel Araújo, baseando-se na distinção presente na língua inglesa entre publisher e 

editor, também recorre à enumeração para definir o “conceito básico de editor”: “editor 

possui o sentido de pessoa encarregada de organizar, i.e., selecionar, normalizar, revisar 
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e supervisar, para publicação, os originais de uma obra e, às vezes, prefaciar e anotar os 

textos de um ou mais autores” (ARAÚJO, 1986, p. 35). 
 
Na sequência, Araújo compara o uso de publisher ao de línguas românicas, remetendo a 

uma enumeração proposta por Houaiss para definir este papel: 
 

Ao que, em inglês, significa publisher (proprietário ou responsável de 
uma empresa organizada para a publicação de livros), corresponde 
éditeur em francês, editor em espanhol, editore em italiano, editor em 
português, tal como Antônio Houaiss definiu, no sentido corrente de 
“pessoa sob cuja responsabilidade, geralmente comercial, corre o 
lançamento, distribuição e venda em grosso do livro, ou de instituição, 
oficial ou não, que, com objetivos comerciais ou sem eles, arca com a 
responsabilidade do lançamento, distribuição e, eventualmente, venda 
do livro”. (IBIDEM) 

 
No artigo “A evolução do sistema editorial francês desde a Enciclopédia de Diderot”, 

Jean-Yves Mollier, ao discorrer sobre a nova função desempenhada pelos editores a 

partir do século XIX, também recorre ao caráter múltiplo da designação do editor, 

explorando, como Araujo, o uso da língua inglesa, contrastando-o – em nota de rodapé 

– ao uso do francês: “A língua inglesa distingue duas funções [o editor e o publisher] 

onde o francês se contenta em fundi-las num termo vago e polissêmico4 de editeur” 

(MOLLIER, 2011, p. 67, nota 17). 
 
Tal divisão do trabalho editorial – em que o editor é um assessor, ou, nos termos de 

Mollier (IBIDEM), um representante do publisher – consolida-se na reconfiguração da 

empresa editorial na virada dos séculos XVIII-XIX. Araújo, entretanto, situa início de 

tal processo de divisão já nos primeiros séculos posteriores a Gutenberg: 
 

Desde o princípio, praticamente desde que os primeiros tipógrafos 
começaram a funcionar em caráter comercial, colocaram-se para as 
casas impressoras os problemas de concorrência, margem de lucro, 
distribuição do livro, custos de matéria-prima (sobretudo papel), 
censura (eclesiástica no início), fixação dos salários, especialização 
do trabalho gráfico, direitos autorais e tantos outros que permanecem 
entre as modernas empresas do setor editorial. (ARAÚJO, 1986, p. 48) 

 
Para dar conta da gestão de tantos aspectos, faz-se necessária, portanto, a divisão das tarefas: 
 
 
 
4 Em virtude do grande número de citações que empregam itálico, optamos por pôr em negrito o que for 
grifo nosso. 
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na medida em que aumentava o número de títulos surgia a 
necessidade de melhoramentos técnicos de impressão e de soluções 
mais práticas e rápidas para o fluxo do original, desde sua leitura em 
manuscrito até o processo de composição tipográfica, diagramação, 
revisão etc., de modo a tornar o texto visualmente agradável e, ao 
mesmo tempo, o mais fidedigno possível, quer reproduzindo de modo 
servil o manuscrito, quer este devidamente normalizado em seu 
conteúdo. Sobretudo no último caso não se podiam dispensar os 
conhecimentos do editor-de-texto. (IBIDEM) 

 
Para Araújo, o processo de especialização se intensifica justamente na virada dos 

séculos XVIII-XIX: “nos centros urbanos mais desenvolvidos [...] separam-se 

nitidamente as funções do publicador das do impressor ou tipógrafo e da do livreiro, o 

que se tornaria definitivo com a especialização imposta pela Revolução Industrial” 

(IBIDEM). 
 
Georges Jean descreve sinteticamente a transformação nas condições técnicas que se dá 

no período: 
 

Até 1783, a impressora (prensa) manual, praticamente inalterada 
desde Gutenberg, só podia imprimir 300 folhas por dia. Nessa época, 
Didot dotou sua máquina de uma placa de ferro e de um quadro de 
cobre. Sua prensa metálica, sem dúvida a primeira do gênero, permite 
também imprimir grandes formatos. Simultaneamente, é acionada a 
fabricação do papel em bobinas. Provida de um sistema de pressão em 
1807, a impressora aperfeiçoa-se mais ainda em 1812: a impressão 
plano contra plano é substituída por um sistema plano contra cilindro. 
[...] Em 1819, o passar da tinta, assegurado pelos cilindros torna-se 
automático. Estamos a caminho do que será a conquista maior da 
imprensa no século XIX, a rotativa, composta de dois elementos 
cilíndricos. A primeira prensa moderna, construída na Filadélfia em 
1846, imprime 95 mil exemplares/hora. Decorreram três quartos de 
século desde os 300 exemplares/dia da prensa manual. (JEAN, 2002, p. 
105-106) 

 
Balzac, citado por Benjamin na convoluta d do livro das Passagens, atesta a mudança 

do panorama: 
 

Em 1750, nenhum livro – nem mesmo se fosse L’Esprit des Lois – 
chegava às mãos de mais de três ou quatro mil pessoas... Hoje em dia, 
já foram vendidos trinta mil exemplares das Premières Meditations de 
Lamartine, e sessenta mil livros de Béranger em dez anos; trinta mil 
exemplares de Voltaire, de Montesquieu e de Molière já iluminam as 
inteligências. (Balzac apud BENJAMIN, 2006, p. 792 [d 5,2]) 
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Com o intuito de fornecer o contexto do aparecimento do novo “tipo social” do editor – 

que lida com uma nova realidade econômica, tecnológica e política –, Mollier também 

expõe tal inflexão, ressaltando o papel central exercido pelo vapor, ausente da descrição 

de Jean: 
 

A identificação de um primeiro corte histórico é tanto mais justificável 
quanto o sistema técnico subjacente à produção dos volumes, o qual 
praticamente não mudara desde Gutenberg até a introdução do vapor 
nas gráficas, por volta de 1820-1830, ou seja, durante quase quatro 
séculos. A fabricação do papel contínuo e não mais em folhas. O 
aparecimento de máquinas inglesas que reduzem o trabalho humano, a 
estereotipia e a litografia revolucionam completamente as condições 
da produção de livros no primeiro terço do século XIX. A introdução 
de rotativas, após 1850, de monotipos e de linotipos, após 1880, da 
fotografia nesse mesmo período, não fazem senão consumar um 
edifício radicalmente diverso do precedente. (MOLLIER, 2011, p. 63) 

 
Podemos observar que, mesmo discordando – elegendo aspectos técnicos discrepantes 

enquanto catalisadores das mudanças –, Mollier e Jean identificam em tal período o 

corte fundamental que transforma o campo, constituindo, nas palavras de Mollier, “um 

edifício radicalmente diverso do precedente”. 
 
A análise de Mollier, porém, não pretende condicionar a reconfiguração do campo 
editorial unicamente à mudança das condições tecnológicas. Com efeito, ele destaca a 

transformação propiciada pela edição da Enciclopédia, de Diderot e D’Alembert:5 

 

A Enciclopédia provoca uma explosão nesse universo [do Antigo 
Regime], projetando à frente da cena a figura moderna do grande 
editor, nem gráfico nem livreiro, mas patrão de uma empresa 
dinâmica, valendo-se dos recursos da publicidade para criar 
necessidades no público e dominando os homens de letras, dos quais 
garante a existência material, mediante encomendas de trabalhos em 
intervalos regulares. (IBIDEM) 

 
 
 
 
 
 
 
5 A Enciclopédia é considerada por Martin e Febvre, em O aparecimento do livro, como pivô para as 
transformações tecnológicas do campo da edição: “Foi preciso esperar o fim do século XVIII para que o 
aumento da produção impressa, e também o interesse pelas questões técnicas, nesses tempos em que 
aparecia a Enciclopédia, levassem mestres impressores a procurar o meio de tornar mais rápido o trabalho 
da prensa e menos extenuante o esforço exigido dos operários” (Febvre; Martin, 1991, p. 104). 
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I.1 
 

O TRATO COM O EDITOR 
 
 
 
A “figura moderna do grande editor” será um dos principais eixos do artigo “Crítica às 

editoras”, de Walter Benjamin – até o presente momento desta pesquisa, o único texto 

do autor que encontramos a ter processo editorial como tema. Esse artigo, publicado no 

Suplemento Literário do Frankfurter Zeitung em 1930, abre com a referência à classe – 

extremamente desarticulada e confusa – dos escritores, “uno de los grupos humanos 

más atrasados en el análisis de su experiencia social” (BENJAMIN, 2009, p. 386). Tal 

categoria será utilizada nesse texto como termo de comparação do objeto principal, o 

editor. Mais propriamente, Benjamin argumenta em favor de tornar a relação entre o 

Verleger – traduzido por “publisher” na edição de Jennings, Doherty e Levin 

(BENJAMIN, 2008, p. 355-358) – e o Lektor – na referida tradução, “editor” – a mais 

interessante possível. 
 
A figura do editor enquanto patrão, que domina o homem de letras, como expresso, 

acima, por Mollier, se faz presente nesse artigo. Os escritores – que, segundo Benjamin 

(2009, p. 387), têm muito menos consciência acerca de seu público do que o editor – 

“[a] veces son capaces de negociar provechosamente con los editores” (IBIDEM, p. 386), 

mas, pela proclamada falta de reflexão, acabam não considerando a função social das 

editoras. (Tal “função social” (IBIDEM) não será exposta claramente no artigo, mas 

Benjamin fornecerá indícios para que se possa pensá-la.) 
 
Assim, “los escritores no están en la altura del editor y, en general, no pueden 

controlarlo” (IBIDEM, p. 387). De fato, para Benjamin, não parece haver quem o possa 

controlar: nem os livreiros – que, se pudessem, exerceriam um controle problemático, 

“tan secreto quanto irresponsable” (IBIDEM) –, e muito menos o público, “pues la 

edición le es desconocida” (IBIDEM). 
 
O editor [Lektor], entendido como o “editor-de-texto” de Araújo, auxiliar do publisher, 

também não pode controlá-lo. Benjamin cita os exemplos de Julius Elias e Moritz 

Heimann – o editor dos impressionistas e o editor (Lektor) da Fischer Verlag, 

respectivamente (BENJAMIN, 2008, p. 358, nota 1) – para representar uma época, já 
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passada, em que os editors “influían de modo decisivo sobre una determinada editorial” 

(BENJAMIN, 2009, p. 389). Para Benjamin, há uma tendência de “infravaloración del 

asesor [des Lektorats] en la mayor parte de las editoriales [Verlagsanstalten]” (IBIDEM, 

p. 389), chamando a atenção para o que ele considera uma concepção errônea corrente 

no setor: 
 

los editores [die Verleger] se equivocan al buscar en sus informantes 
unos meros jefes de recepción útiles para rechazar originales, en vez 
de verlos como especialistas en la política de la editorial que sepa 
darle vida a manuscritos útiles, y así no dedicarse a ir expurgando 
unos manuscritos inservibles. (IBIDEM) 

 
O publisher, como pode-se notar, é apresentado como a instância máxima do processo 

de produção dos livros. O protagonismo desse patrão, que controla os fluxos de capital 

investidos na edição, acaba por representar certo mal-estar nos mais diferentes críticos. 

Febvre, no prefácio de sua obra seminal, O aparecimento do livro – escrito em parceria 

com Henry-Jean Martin – circunscreve sua investigação ao período que abrange apenas 

a invenção do prelo6 até o fim do século XVIII, descrevendo desta forma a virada para o 

século XIX: “Lenta mas poderosamente a máquina introduz-se no que será a indústria 

do livro. O prelo procura e encontra outros motores além do músculo” (FEBVRE, 1992, 

p. 17). 
 
Essa “mudança de clima” (IBIDEM, p. 16) é apresentada no artigo já citado de Mollier; 

este autor recorre a Balzac, evidenciando tal processo: 
 

A histoire de l'Edition Française situa nos anos 1830 a grande 
mudança que transformou o editor no centro das decisões das 
atividades do livro. Pressentira-o Balzac ao criar o personagem do 
livreiro do Palais-Royal, o Dauriat de Ilusões perdidas, diante do qual 
se inclinavam humildemente vendedores de papel, impressores, 
comissionados -- os divulgadores e distribuidores de hoje -- editores e 
autores. (MOLLIER, 2011, p. 63) 

 
Como vimos acima, Mollier considera que a edição industrial – esse “edifício 

radicalmente diverso” (IBIDEM, p. 63) daquele da edição artesanal – se estabelece a 

partir da introdução do vapor nas impressoras, elegendo o ano de 1830 como marco da 
 
 
6 Na verdade, a  obra conta com uma introdução, assinada por Marcel Thomas, que fornece um 
panorama da produção de livros manuscritos logo anterior à invenção da imprensa. 
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transformação. O que cumpre ser observado aqui é a vinculação entre o novo paradigma 

técnico e o domínio desse intermediário, que centraliza todo o campo. 
 
Ainda que seja retratada acima como um livreiro (dominando inclusive os editores), 

podemos notar que a figura deste intermediário poderoso se consolida no período. Na 

convoluta d do livro das Passagens, intitulada “História literária, Victor Hugo”, 

Benjamin coleta uma citação em que o próprio Balzac, ao apresentar o mercado do 

livro, propõe a exclusão do “intermediário”: “É preciso, enfim, que se consiga que um 

livro seja fabricado exatamente como um pão, e seja vendido como um pão; que não 

haja outro intermediário entre um autor e um consumidor senão o livreiro” (Benjamin, 

2006, p. 794 [d 6, 3]). Balzac, aqui, não descreve, trata-se, de fato, de uma proposta, 

uma situação irreal: o livreiro, então, seria o chefe da recepção, o mero caixa do 

estabelecimento, invertendo a situação de domínio que, como vimos através de Mollier, 

já fora explorada pelo próprio escritor. 
 
O recurso a tal caráter despótico que parece circundar a figura do publisher pode ser 

observado no texto “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PARA INDIGENTES”, de Benjamin 

(Figura 1). Neste fragmento de Rua de mão única, de 1928, um genérico “EDITOR” 

discute o distrato com um também genérico “AUTOR”. A posição de 

desvantagem deste último é articulada de modo drástico já desde o título: ao 

procedermos à leitura, não resta dúvida de quem seria tal indigente. 
 
Apresentaremos a seguir, em duas partes, a íntegra esse fragmento. O “EDITOR” é 

quem abre o diálogo: 
 

EDITOR: Minhas expectativas foram desiludidas da maneira mais 
grave. Suas coisas não têm nenhum efeito junto ao público, não 
atraem o mínimo. E eu não poupei em acabamento. Eu me arruinei 
com reclames. – Você sabe que, depois como antes, eu o aprecio. Mas 
você não poderá pensar mal de mim se agora também minha 
consciência de comerciante se agita. Se há alguém que faz o que pode 
pelos autores sou eu. Mas, afinal, tenho também mulher e filhos para 
cuidar. Naturalmente não quero dizer que o culpo pelas perdas dos 
últimos anos. Mas o amargo sentimento de uma desilusão 
permanecerá. Por enquanto, infelizmente, não posso absolutamente 
mais apoiá-lo. (BENJAMIN, 2000, p. 62) 
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Figura 1: Reprodução da página 73 da 1ª edição de Rua de mão única 

 

Podemos notar, desde o princípio, um tom algo condescendente; o publisher tem um 

“amargo sentimento de uma desilusão”, suas “expectativas” frustradas pelo autor que 

não consegue cativar o público, mas ainda assim “aprecia” o autor. Se os livros não 

vendem, o editor não poderá recuperar seu investimento em acabamentos ou anúncios. 
 
O editor se impõe, então, como o chefe de duas casas: além da casa editorial, ele é 

também deve cuidar de sua mulher e de seus filhos. É de suas decisões que dependem 

os destinos da editora e de seu lar, tarefa que faz pesar sua “consciência de 

comerciante”. Dessa forma, o autor estaria impedido, inclusive, de “pensar mal” de seu 

publisher. 
 
A resposta do “AUTOR”, se lida à luz do título do fragmento, assume o caráter de 

“resposta-modelo”, que poderia ser empregada por um autor ao se confrontar com 

semelhantes argumentos: 
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AUTOR: Meu senhor! Por que se tornou editor? Isso tiraremos a claro 
sem demora. Antes, porém, conceda-me isto: Eu figuro em seu 
arquivo como no 27. Você editou cinco de meus livros: isso significa 
que apostou cinco vezes no 27. Lamento que-não deu 27. De resto, 
você só me apostou cheval. Apenas porque estou ao lado de seu 
número de sorte, 28. – Porque se tornou editor, você sabe agora. 
Poderia do mesmo modo ter adotado um meio de vida honesto como o 
senhor seu pai. Mas sempre aos trancos e barrancos – assim é a 
juventude. Continue a entregar-se a seus hábitos. Mas evite de se fazer 
passar por honrado comerciante. Não se ponha com cara de inocência, 
se perdeu tudo no jogo; não conte nada de seu dia de trabalho de oito 
horas e da noite em que ainda mal consegue encontrar repouso. "Antes 
de tudo, meu filho, seja fiel e verdadeiro!" E não faça cenas com seus 
números! Do contrário será arremessado fora! (IBIDEM, p. 62-63) 

 
Os argumentos expostos, portanto, subvertem a figura do publisher: de respeitável 

paterfamilias ele passa a homem de vícios. Assim, a figura do pai é deslocada para o 

antepassado do publisher; enquanto ele vive como jovem, entregando-se “a seus 

hábitos”, seu pai é que, de fato, seria o “honrado comerciante”. Na argumentação do 

“AUTOR”, portanto, o publisher não pode possuir uma legítima “consciência de 

comerciante”: “Não se ponha com cara de inocência, se perdeu tudo no jogo”. 
 
O papel que estaria reservado ao publisher, então, é o de jogador. Nessa perspectiva, o 

jogo de azar será apresentado como metáfora do processo de edição. A partir do número 

utilizado pela editora para identificá-lo, o “AUTOR” se comparará a um número da 

roleta. Benjamin inclusive lança mão do vocabulário específico desse jogo, de modo 

a reforçar a associação. Por isso, o “EDITOR” é impedido de fazer “cena com 

seus números”; afinal, segundo essa argumentação, sua razão de ser é a emoção criada 

pela aposta. Seu “tino comercial” – para remetermos à qualificação, proposta por 

Jacyntho Lins Brandão, do editor da obra de Cícero, Tito Pomponio Ático – estaria 

portanto a serviço de seu vício, e não da(s) casa(s). 
 
A metáfora do jogo como ilustração do processo de edição também se fará presente na 

“Crítica às editoras”, publicada dois anos após Rua de mão-única. Mais precisamente, 

esta comparação é evocada justamente como exemplo de concepção equivocada, 

“habitual y al mismo tiempo errónea” (BENJAMIN, 2009, p. 388), da edição: 
 

De acuerdo con esta concepción, la editorial es un negocio 
combinado, formado por la extraña mezcolanza de un mercenazgo y 
una lotería en la que cada libro es como un número y el público es la  
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banca; de las posibles ganancias del jugador (es decir, aquí del editor), 
una parte se emplea para apostar por números que, aunque sean 
hermosos, apenas si figuran en la ruleta de la opinión pública. 
(IBIDEM) 

 
Os referidos “ganhos” do editor podem ser entendidos como o êxito – justamente o que 

o “AUTOR” do diálogo acima não logra obter. Benjamin propõe, portanto, retirar o 

valor absoluto do êxito como “unico criterio para valorar los libros”. Não se trata, 

porém, de negar o aspecto comercial do processo de edição; para Benjamin, mesmo as 

obras que não obtêm êxito devem ser editadas por motivos comerciais: “Naturalmente, 

existen libros sin éxito que son muy valiosos, y a los que reservar un sitio en su 

producción no es tán sólo un honor para toda buena editorial, sino también un principio 

comercial” (IBIDEM, p. 387). 
 
Na sequência, Benjamin abre um parêntese para apresentar outra imagem – desta vez, 

do universo varejista –, que funcionará como contraponto (ainda que não propriamente 

simétrico) à imagem do jogo: “(Así, las pastelarías elaboran castillos de azúcar y 

palacios de chocolate sin tener en absoluto la intención de venderlos)” (IBIDEM, p. 387-

388). O autor parece fornecer outro modelo de resposta possível numa situação de 

negociação com um editor; o argumento não se baseia no valor literário, intrínseco, da 

obra, aquilo que conferiria honra à editora. Publicar um livro “valioso”, portanto, atende 

a um princípio publicitário, de divulgação, portanto editorial, e, especificamente, como 

Benjamin observa, comercial. 
 
Trata-se de um argumento que pode efetivamente influenciar o publisher, um 

argumento que se vale justamente da “consciência de comerciante” deste. Uma vez que 

não se pode controlar o editor – como expusemos anteriormente – deve-se procurar 

convencê-lo em seus termos. 
 
No fecho do texto, Benjamin postula o que parece ser o ponto central desse artigo, a 

necessidade da proveitosa articulação (e não contraposição ou domínio) entre a 

instância propriamente literária, “idealista” (IBIDEM, p. 389), representada pelos autores 

e pelos editors (Lektoren), e a instância comercial, “materialista” (IBIDEM), para que se 

possa “dar vida a manuscritos úteis”. Assim, se o publisher se equivoca ao tratar o 

editor como uma espécie de porteiro, que barra a entrada de manuscritos no espaço da 

editora, este também se equivoca: “al contraponer su idealismo al materialismo  
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editorial, en vez de ir captando las ideas y de defenderlas de tal modo que hasta sus 

intereses económicos obligue al editor [den Verleger] a abrir-se a ellas” (IBIDEM). 
 
Poder-se-ia, portanto, entender o artigo “Crítica às editoras” como resposta ou 

retratação ao fragmento “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PARA INDIGENTES”. Com efeito, 

podemos notar um aspecto caricatural neste diálogo, que tende a tornar evidente, e 

absoluto, o “materialismo editorial” do Publisher.  
 
A forma correta de argumentar, segundo Benjamin, portanto, teria o poder de “abrir” o 

publisher. Ora, se consideramos a edição aqui como uma particular organização de 

diversos fluxos e instâncias para que um livro circule, podemos, a partir das 

considerações de Benjamin acerca da figura do editor (tomado aqui em sua concepção 

românica – nos termos de Mollier, citado acima –, vaga e polissêmica), entender não só 

o seu papel central nesse processo, mas, sobretudo, o que pode-se compreender por “dar 

vida” ao manuscrito. 
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II 
 

A IMPRESSÃO 
 
 
Uma figuração possível do editor retornará aos escritos de Benjamin, ainda que algo 

escamoteada, na abertura de seu ensaio “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica”. Ao propor o que Georg Otte denomina uma “pequena história da 

reprodutibilidade” (2001, p. 288), Benjamin faz referência à figura algo ambígua e 

problemática do intermediário: 
 

Em sua essência, a obra de arte sempre foi reprodutível. O que os 
homens faziam sempre podia ser imitado por outros homens. Essa 
imitação era praticada por discípulos, em seus exercícios, pelos 
mestres, para a difusão das obras, e finalmente por terceiros, 
meramente interessados no lucro. (BENJAMIN, 1986b, p. 166) 

 
Essa 3ª pessoa, na verdade, se identifica mais propriamente com a figura do plagiário, 

que copia algo que não é seu para auferir ganhos. Ainda assim, podemos entender tal 

“terceiro” como aquele que trabalha para difundir, sob contrato, uma obra que não é, de 

facto, sua. 
 
Mesmo que a descrição seja bastante ampla, o editor parece se encaixar nesse papel. 

Como observa Jacyntho Lins Brandão, já é possível uma espécie de precursor do 

contrato editorial, em suas palavras “uma espécie de direito exclusivo de publicação” 

(BRANDÃO, 2002, p. 122), proposto por Cícero a Tito Pomponio Ático: “‘Vendeste 

magnificamente meu discurso em defesa de Ligário. De tudo o que eu escrever no 

futuro te confiarei a propaganda e a venda’” (apud IBIDEM). 
 
Se a reprodução das obras sempre existiu, como afirma Benjamin, cumpre observar o 

fato novo gerado pela mecanização desse processo; aqui, nos debruçaremos sobre a 

questão da impressão, que modifica o panorama das letras. Assim, passaremos a 

analisar diferentes apresentações da invenção do prelo em textos de Walter Benjamin 

sob três aspectos: a velocidade, a “existência serial” (nos termos do autor) e o impacto. 
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II.1 
A VELOCIDADE 
 
 
 

Após esboçar o panorama dos primórdios da reprodução de obras de arte, Benjamin 

anuncia um corte, uma nova etapa histórica: “Em contraste, a reprodução técnica da 

obra de arte representa um processo novo, que se vem desenvolvendo na história 

intermitentemente, através de saltos separados por longos intervalos, mas com 

intensidade crescente.” (IBIDEM) 
 
Nesse contexto, Benjamin citará, entre outros inventos, o prelo, conferindo especial 

importância a este no panorama desse novo processo:7 

 

Com a xilogravura, o desenho tornou-se tecnicamente reprodutível, 
muito antes que a imprensa [Druck] prestasse o mesmo serviço para a 
palavra escrita [Schrift]. Conhecemos as gigantescas transformações 
[na literatura] provocadas pela imprensa [Druck] – a reprodução 
técnica da escrita [Schrift]. Mas a imprensa representa apenas um caso 
especial, embora de importância decisiva, de um processo histórico 
mais longo. (BENJAMIN, 1986b, p. 166) 

 
Na sequência, tal processo histórico será retratado por Benjamin sob a forma de uma 

corrida, em que os inventos se ultrapassam: “À xilogravura, na Idade Média, seguem-se 

a estampa em chapa de cobre e a água-forte, assim como a litografia, no início do século 

XIX” (IBIDEM). Benjamin, portanto, após citar o prelo, e sua “importância decisiva”, 

concentra-se nos desenvolvimentos relativos à arte gráfica. Tal passo justifica-se em 

função do objeto central do artigo: Benjamin pretende, com sua “pequena história da 

reprodutibilidade”, apresentar o aparecimento do cinema. 
 
Ainda assim, o prelo funcionará como uma espécie de termo de comparação para se 

estabelecer as velocidades no processo: 
 

Com a litografia, a técnica de reprodução atinge uma etapa 
essencialmente nova. Esse procedimento muito mais preciso, que 
distingue a transcrição do desenho numa pedra de sua incisão sobre 
um bloco de madeira ou uma prancha de cobre, permitiu às artes 
gráficas pela primeira vez colocar no mercado suas produções não 
somente em massa, como já acontecia antes, mas também sob a forma 
de criações sempre novas. Dessa forma, as artes gráficas adquiriram 

 
7 Citamos uma vez mais este trecho em virtude de seu papel central no desenvolvimento desta pesquisa. 
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os meios de ilustrar a vida cotidiana. Graças à litografia, elas 
começaram a situar-se no mesmo nível que a imprensa [Druck]. 
(IBIDEM, p. 166-167) 

 
A expressão “situar-se no mesmo nível” poderia ser traduzida mais literalmente por 

“acompanhar o mesmo passo” (schritthalten). Assim, pode-se notar certa alusão à 

imagem da corrida. Com efeito, na sequência, Benjamin afirmará que a fotografia 

“ultrapassará” a litografia.8 

 

É interessante observar que essa sequência de ultrapassagens – a gravura em chapa de 

cobre ultrapassa a xilografia, é ultrapassada pela água-forte, que é ultrapassada pela 

litografia, que é ultrapassada, por fim, pela fotografia – se dá num gradiente em que a 

química assume o protagonismo: na xilogravura utiliza-se somente a tinta, na água-forte 

um ácido terá sua ação guiada pela incisão feita pelo artista valendo-se de um buril. Já 

na litografia, etapa destacada por Benjamin, o próprio desenho será feito a partir do 

contraste entre goma arábica, ácido e a ação de um lápis oleoso, que não mais sulca, 

como anteriormente, a superfície. Na fotografia, por fim, a luz por assim dizer 

esculpe a imagem diretamente no negativo, que será revelado por processos químicos. 
 
No caso da litografia, portanto, o artista pode se utilizar várias vezes da mesma pedra 

para produzir diferentes matrizes, uma grande vantagem frente às técnicas anteriores, 

que, por necessitarem que se fizessem sulcos, seja na madeira ou no metal, tornavam 

aquela chapa única. Mais importante, a atividade do gravador ganha em agilidade, uma 

vez que suas ações tornam-se mais semelhantes àquelas do desenhista. 
 
É neste ponto que podemos perceber uma possível conexão entre a litografia e o prelo. 

Benjamin define o prelo, como vimos, como “a reprodução técnica da escrita [Schrift]” 

(IBIDEM, p. 166). Com efeito, a reprodução do texto já era possível desde a invenção da 

xilogravura, como apontam Febvre e Martin (1992, p. 72), tendo inclusive coexistido 

com as impressões tipográficas. Um exemplo ilustre seria a Bíblia dos pobres, editada 

nos Países Baixos em 1460 (IBIDEM). 
 
É somente com a agilidade conferida pelo prelo – muito superior à da xilografia, no 

tocante à reprodução das letras (que deveriam ser sulcadas na madeira) – que permite 
 
8 “Mas a litografia ainda estava em seus primórdios, quando foi ultrapassada [überflügelt...wurde] pela 
fotografia” (Benjamin, 1986b, p. 167). 
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que a reprodução mecânica dos textos possa fazer frente, e vencer, ao processo, 

altamente eficaz e bem estabelecido, de reprodução manual. 
 
Sabe-se de duas modalidades principais de reprodução manual, por ditado ou silenciosa, 

sintetizadas por Brandão: 
 

Ou um único copista copiava o texto de um único manuscrito, ou 
então um leitor ditava-o para vários copistas, podendo produzir-se, 
simultaneamente, vários exemplares de uma mesma obra. Na verdade, 
o primeiro método poderia servir para a produção de livros em escala 
comercial, mas deveria ser utilizado sobretudo em outros meios de 
difusão, como quando o próprio escritor reproduzia uma de suas obras 
para enviar a um amigo, quando um leitor copiava um texto para seu 
uso particular, quando uma biblioteca encomendava a feitura de um 
exemplar destinado a integrar seu acervo ou quando uma biblioteca 
encomendava a feitura de um exemplar destinado a integrar seu 
acervo ou quando se desejava multiplicar textos para usos 
determinados, como os dramáticos. (BRANDÃO, 2002, p. 121) 

 
Como mostra Marcel Thomas, na Introdução do Aparecimento do livro, a cópia solitária 

foi o principal modo de produção de livros no contexto da Igreja, nos scriptoria: “os 

mosteiros continuam sempre a copiar os diversos manuscritos de que podem necessitar 

para seu uso pessoal. As regras das ordens monásticas previam sempre um certo número 

de horas de trabalho intelectual por dia – e a cópia dos manuscritos representa uma parte 

importante desse trabalho” (THOMAS, 1992, 25-26). 
 
As universidades, sobretudo a partir do século XIII, serão importantes centros de 

produção de manuscritos, como frisa Thomas (IDEM, p. 28-29). Segundo o estudioso, 

essas instituições buscam controlar tal produção, instituindo, através dos stationarii, um 

sistema de aluguel dos manuscritos: 
 

A Universidade organizou um sistema muito engenhoso de 
empréstimo de manuscritos controlados e cuidadosamente revistos, a 
partir do qual podiam ser feitas cópias [...]. O manuscrito de base, “o 
exemplar”, voltava, após feita a cópia , ao stationarius e este último 
podia então alugá-lo novamente. (IBIDEM, p. 29) 

 
O padre Destrez, considerado referência por Thomas (IBIDEM), descreve a produção 

desse “exemplar”: 
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Uma primeira cópia oficial da obra que se pretende pôr em circulação 
é feita em cadernos de quatro fólios, deixados independentes uns dos 
outros. Cada um desses cadernos, feito de uma pele de carneiro 
dobrada em quatro, chama-se peça: pecia. Graças a essas peças, que 
os copistas reproduzem uma após outra, e cuja reunião constitui isso a 
que chamamos o exemplar, o espaço de tempo gasto por um único 
copista para fazer uma única cópia torna-se suficiente, no caso de uma 
obra que compreende sessenta peças, para que quarenta escribas 
possam operar cada um sua transcrição sobre um texto corrigido sob o 
controle da Universidade e se torna de todo modo texto oficial. (apud 
LE GOFF, 2010, p. 114-115) 

 
Podemos concluir, portanto, com Thomas, que “[e]ste método tinha a grande vantagem 

de evitar alterações cada vez mais graves de uma cópia para a outra, visto que cada uma 

era feita a partir de um modelo único.” (THOMAS, 1992, p. 29). 
 
Afora tais tentativas de centralização e controle, a prática da cópia privada, de uso 

pessoal, realizada pelo próprio leitor atravessa os séculos. Arns, ao abordar o 

empréstimo de livros, afirma: “Os cristãos do tempo de São Jerônimo emprestam livros 

uns aos outros, primeiro para os ler; mas não se contentam em resumi-los ou em 

selecionar certos trechos, e acabam quase sempre copiando-os completamente” (ARNS, 

2007, p.147). Tal processo será comparado por Arns a uma “corrente que se alongava a 

cada cópia” (IBIDEM, p. 84). 
 
Na outra ponta do arco temporal, nos anos que antecedem a invenção do prelo, a cópia 

privada continuava a ser praticada; segundo Jacob Burckhardt, em A cultura do 

Renascimento na Itália: “os cansados copistas – não aqueles que viviam dessa 

atividade, mas os muitos que, para disporem de um livro, precisavam copiá-lo – 

receberam com júbilo a invenção alemã” (BURCKHARDT, 2009, p. 194). 
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II.2 
A EXISTÊNCIA SERIAL 
 
 
 
Como mencionamos anteriormente, Benjamin refere-se ao prelo apenas na abertura 

do texto; na segunda seção do ensaio, ele apenas mencionará artefatos e técnicas 

do campo audiovisual. Com efeito, o processo de impressão tipográfica possui 

características complexas, não particularmente redutíveis às categorias articuladas por 

Benjamin para pensar, efetivamente, a questão do cinema. 
 
Nessa seção, Benjamin contraporá dois regimes de existência das obras de arte: o da 

existência única e o da existência serial. A existência única, para ele, liga-se ao “aqui 

agora da obra de arte”: 
 

Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está ausente: 
o aqui e agora da obra de arte, sua existência única [Dasein], no 
lugar em que ela se encontra. É nessa existência única, e 
somente nela, que se desdobra a história da obra. Essa história 
compreende não apenas as transformações que ela sofreu, com a 
passagem do tempo, em sua estrutura física, como as relações de 
propriedade em que ela ingressou. (BENJAMIN, 1986b, p. 167) 

 
Na sequência, o escritor expõe a relação entre o “aqui e agora” e a autenticidade da 

obra: “[o] aqui e agora do original constitui o conteúdo da sua autenticidade, e nela se 

enraíza uma tradição que identifica esse objeto, até os nossos dias, como sendo aquele 

objeto, sempre igual e idêntico a si mesmo” (IBIDEM). 
 
No caso das artes plásticas, tal objeto parece de simples definição: um quadro, por 

exemplo, que pode ser copiado ou fotografado. Assim, a cópia, seja manual, seja 

mecânica, apresenta-se como inautêntica: 
 

A esfera da autenticidade, como um todo, escapa à 
reprodutibilidade técnica, e naturalmente não apenas à técnica. 
Mas, enquanto o autêntico preserva toda a sua autoridade com 
relação à reprodução manual, em geral considerada uma 
falsificação, o mesmo não ocorre no que diz respeito à 
reprodução técnica. (IBIDEM, p. 167-168) 
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Ou seja, uma foto de um quadro nunca será entendida como uma falsificação deste, 

enquanto a cópia manual, forçosamente, o é. 
 
Esse objeto, no caso do prelo, porém, parece ser mais complexo. Para uma primeira, e 

algo frágil, resposta, cumpre remontarmos aos primeiros anos da imprensa. Benjamin, 

como citamos, define o prelo, por duas vezes (e de forma particularmente semelhante), 

como a “reprodutibilidade técnica da escrita [Schrift]”. 
 
Georges Jean, ao reconstituir o contexto dos princípios da impressão, apresenta um dos 

entendimentos que se pode ter do que seria essa “reprodutibilidade da escrita”, e não 

apenas do texto: 
 

Em seus primórdios, a imprensa apareceu mais como um 
prolongamento da escrita manual do que uma revolução [...]. A 
primeira preocupação do impressor é de rivalizar com o escriba e de 
conseguir publicar edições tão luxuosas quanto as obras caligrafadas. 
Além disso, são reservados, nas páginas impressas, amplos espaços 
destinados a serem decorados por um iluminista, esforçando-se por 
imitar o aspecto da página manuscrita. [...] Serão utilizados até grupos 
de caracteres ligados entre si, a fim de lembrar as ligaturas que a pena 
desenha naturalmente entre as letras. (JEAN, 2002, p. 93-94) 

 
Esta disputa entre livros copiados à mão e impressos se fará presente, para 

prejuízo destes, em uma nota no ensaio de Burckhardt A cultura do Renascimento na 

Itália. Ao abordar o incômodo papel das máquinas e da tecnologia bélica no 

Renascimento, o autor comenta, no rodapé, a atitude de Frederico de Urbino (1422-

1482): “que ‘se teria envergonhado’ de admitir em sua biblioteca um livro impresso” 

(BURCKHARDT, 2009, p. 120, nota). Através desse testemunho de Urbino, poderíamos 

considerar a prensa, no período dos incunábulos, como uma degradação, um 

falseamento, não de uma obra específica, mas da própria escrita. 
 
A segunda resposta diz respeito diretamente à questão do falseamento. Com efeito, a 

reprodutibilidade manual da escrita parece ser, ao invés de uma degradação, a própria 

condição de existência da literatura (aqui, tomada no sentido restritivo de produção 

escrita). Se remontarmos à época de São Jerônimo, uma vez que o autor compunha sua 

obra, ele a guardava em seu arquivo; o que ele enviava para seus leitores seria, então, 

sempre a cópia (ARNS, 2007, p. 176). 
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Marcial, por exemplo, ao dirigir-se ao leitor, identifica a presença latente de um escriba, 

como que nos bastidores de seu livro: “Se encontras, leitor, uma passagem que te parece 

estranha e disparatada aqui e acolá, contra a gramática e as regras, não é culpa minha: 

foi o escriba que, com pressa e fúria, cometeu os erros, só porque lhe interessava ganhar 

mais” (apud BRANDÃO, 2001, p. 122). 
 
Dessa forma, a conceituação e, sobretudo, a separação bem marcada entre reprodução 

manual e reprodução técnica proposta por Benjamin, não parece produtiva para 

situarmos as especificidades do prelo. De fato, uma boa definição da reprodutibilidade 

manual da escrita poderia valer-se desta passagem em que o autor discorre sobre os 

poderes da reprodutibilidade técnica, lançando mão do conceito de “existência serial”: 

“[a técnica da reprodução] substitui a existência única da obra por uma existência serial. 

E, na medida em que essa técnica permite à reprodução vir ao encontro do espectador, 

em todas as situações, ela atualiza o objeto reproduzido” (BENJAMIN, 1986b, p.168). 
 
Paulo Evaristo Arns, denotando algum constrangimento – através do uso de aspas –, 

afirma o caráter serial da Bíblia já na antiguidade: “a Bíblia é o primeiro livro do qual se 

consente copiar em pergaminho, ‘em série’. Não é Eusébio que, na sua Vida de 

Constantino, fala de cinquenta cópias da Sagrada Escritura, em pergaminho, feitas por 

ordem de Constantino para as igrejas de Constantinopla?” 
 
Não se pretende afirmar aqui a perfeita identidade entre reprodução manual e 

reprodução mecânica, contudo. Há, efetivamente, uma inflexão no processo de 

reprodução com a invenção do prelo. Brandão descreve sucintamente esta passagem, 

chamando a atenção para os processos de identidade envolvidos na edição: 
 

o método de impressão, nas várias formas que assumiu a partir de 
Gutenberg, [...] permite que os vários exemplares de um livro, 
procedentes de uma mesma tiragem, sejam idênticos, salvo se há 
correções feitas durante a impressão, o que às vezes ocorre. Ora, no 
processo de publicação que supõe o trabalho dos escribas, nenhuma 
das cópias, mesmo de uma mesma tiragem, feita sob ditado, é, em 
princípio e de fato, idêntica. (BRANDÃO, 2002, p. 121-122) 

 
Poderíamos dizer, portanto, que, na reprodução mecânica, o original se expressa (ou se 

imprime) em cada exemplar. Já na manual, original e exemplar parecem se confundir, 

sobretudo se nos atermos a esta súplica de São Jerônimo a seu virtual copista: “Em 
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nome de Nosso Senhor Jesus Cristo e do seu retorno na glória (...), suplico a ti, que 

copias este livro, que revejas acuradamente a cópia que acabas de fazer e que a corrijas 

de acordo com o exemplar a partir do qual fizeste a transcrição” (apud BRANDÃO, IDEM, 

p. 123). 
 
Assim, no que tange à reprodução manual, se as alterações de um exemplar podem 

acabar por contaminar o próprio original, transformando-o (daí a relevância do 

mencionado dispositivo universitário de controle do “exemplar”), na reprodução 

mecânica as alterações ocorridas em cada objeto particular, em cada exemplar, nada 

significam para o original. 
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II.3 
O IMPACTO 
 
 
 

“Caminhou até o Quai des Augustins, 
passeou pela calçada, olhando 
alternadamente para a água do Sena e as 
lojas dos livreiros, como se um bom gênio 
o aconselhasse a se jogar na água em vez 
de se jogar na literatura.” 

 
Balzac, As ilusões perdidas 

 
 
 
 
Ao usar o prelo como termo de comparação para as artes mecânicas, Benjamin acaba 

por vinculá-lo a este âmbito. O autor, porém, propõe uma importante diferenciação: 
 

Nas obras cinematográficas, a reprodutibilidade técnica do produto 
não é, como no caso da literatura ou da pintura, uma condição externa 
para sua difusão maciça. A reprodutibilidade técnica do filme tem seu 
fundamento imediato na técnica de sua produção. (Benjamin, 1986b, 
p. 172) 

 
Dessa forma, haveria duas categorias distintas: as “artes mecânicas” propriamente ditas, 

como o cinema e a fotografia, que têm na máquina seu “fundamento imediato”, e a 

modalidade em que a máquina seria apenas “condição externa para sua difusão maciça”. 

Assim, não se pode afirmar, com base nas ideias benjaminianas expostas, que a 

invenção do prelo teria criado uma arte nova (caso da câmera e demais apetrechos 

relativos ao cinema e à fotografia). 
 
Ainda que não se possa considerar a literatura, portanto, uma das artes mecânicas, pode-

se com segurança afirmar que a mecanização do processo de produção de livros acaba 

por relacionar, propor um vínculo com tais artes; tal vínculo, como já citamos, provocou 

“gigantescas transformações [na literatura]” (IBIDEM, p. 166). A seguir, discutiremos 

brevemente o uso do conceito de literatura que faz Jacques Rancière ao criticar – de 

uma forma que consideramos produtiva para nossa reflexão – uma das teses principais 

do ensaio “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”. 
 
A partilha do sensível, composto de entrevistas, Rancière é questionado pelos editores 

da revista Alice acerca da validade da assunção de que teriam sido as novas tecnologias, 
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como a cinema e a tecnologia, a abrirem espaço à escrita de uma “nova história”, a dos 

anônimos. Tal questão pode ser observada claramente na “Obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica”: “No que diz respeito ao cinema, os filmes de atualidades 

provam com clareza que todos têm a oportunidade de aparecer na tela. Mas isso não é 

tudo. Cada pessoa, hoje em dia, pode reivindicar o direito de ser filmado” (Benjamin, 

1986b, p. 172) 
 
Em sua resposta, Rancière propõe uma importante problematização do ponto: 
 

A tese benjaminiana [...] supõe [uma] coisa que me parece duvidosa: a 
dedução das propriedades estéticas e políticas de uma arte a partir de 
suas propriedades técnicas. As artes mecânicas induziriam, enquanto 
artes mecânicas, uma modificação de paradigma artístico e uma nova 
relação da arte com seus temas. Essa proposição remete a uma das 
teses mestras do modernismo: a que vincula a diferença das artes à 
diferença de suas condições técnicas ou de seu suporte ou medium 
específico. (RANCIÈRE, 2009, p. 45-46) 

 
Rancière, a seguir, propõe a inversão de tal tese: 
 

Para que as artes mecânicas possam dar visibilidade às massas ou, 
antes, ao indivíduo anônimo, precisam primeiro ser reconhecidas 
como artes. Isto é, devem primeiro ser praticadas e reconhecidas como 
outra coisa, e não como técnicas de reprodução e difusão. [...] Pode-se 
até inverter a fórmula [benjaminiana]: porque o anônimo tornou-se um 
tema artístico, sua gravação pode ser uma arte. (IBIDEM, p. 46) 

 
Sob esse ponto de vista, portanto, tal tese, além de datada (“uma das teses mestras do 

modernismo”), seria pouco razoável. 
 
Para mostrar a tal inadequação, o autor recorre à literatura, como instância totalmente 

diversa do campo das “artes mecânicas”: 
 

Tal revolução acontece primeiro na literatura. Que uma época e uma 
sociedade possam ser lidas nos traços, vestimentas ou gestos de um 
indivíduo qualquer (Balzac), que o esgoto seja revelador de uma 
civilização (Hugo), que a filha do fazendeiro e a mulher do banqueiro 
sejam capturadas pela mesma potência do estilo como "maneira 
absoluta de ver as coisas" (Flaubert), todas essas formas de anulação 
ou de subversão da oposição do alto e do baixo não apenas precedem 
os poderes da reprodução mecânica. Eles tornam possível que esta 
seja mais do que a reprodução mecânica. Para que um dado modo de 
fazer técnico – um uso das palavras ou da câmera – seja qualificado 
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como pertencendo à arte, é preciso primeiramente que seu tema o seja. 
(IBIDEM, p. 47) 

 
Ora, os três escritores citados por Rancière situam-se justamente no ambiente que 

abordamos na primeira parte deste capítulo: não apenas escrevem, e difundem seus 

escritos, nos horizontes abertos por Gutenberg, mas estavam conscientes, como podem 

mostrar as citações de Balzac, de que lidavam com aparato editorial capaz de atingir um 

impressionante número de pessoas. É interessante ressaltar o recurso ao vocabulário 

técnico que faz Balzac ao propor a abolição da figura do intermediário: o escritor deve 

fabricar seu livro. 
 
Rancière, portanto, entende a literatura enquanto instância absolutamente separada 

daquela das “artes mecânicas”: “A revolução técnica vem depois da revolução estética. 

Mas a revolução estética é antes de tudo a glória do qualquer um – que é pictural e 

literária, antes de ser fotográfica ou cinematográfica”; ainda que não se trate, como 

dissemos, de propor a inclusão da literatura em tal rol, a tese benjaminiana efetivamente 

propõe um vínculo entre esses elementos (vínculo, para repetirmos, que provoca 

“gigantecas transformações”). 
 
Ao obliterar em parte o argumento que procura desvelar, Rancière acaba por 

desconsiderar a articulação entre o texto e sua condição de existência (circulação, 

recepção, leitura, produção), as muitas negociações que têm lugar para que o livro exista 

no mundo. Rancière parece não desconsiderar apenas a materialidade do texto mas, 

sobretudo, sua dimensão de mercadoria. 
 
Se pudermos extrapolar tal concepção benjaminiana, talvez fosse o caso de nos 

perguntarmos até que ponto a literatura, ela própria, dá a ver a figura do anônimo – 

exemplarmente destacada por Rancière, que cita ainda Dickens, Tolstoi e Proust – 

justamente pela relação com seu “medium específico”; por exemplo, com as 

possibilidades abertas pela difusão, em escala industrial, da obra literária. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º CAPÍTULO: O PREFÁCIO 
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“A tarefa do tradutor” foi concebido por Walter Benjamin, segundo carta a Gershom 

Scholem em março de 1921, como prefácio à sua tradução dos “Tableaux Parisiens” de 

Baudelaire. Benjamin contara a seu amigo em janeiro das dificuldades relativas ao 

prazo para a assinatura do contrato com a editora judaica (Benjamin assim a qualifica 

em suas cartas) Weißbach. Em face desses percalços, o escritor celebra o acordo 

“inacreditavelmente vantajoso” e anuncia a escrita: 
 

Estou uma vez mais imerso em meio a diversos projetos, um dos quais 
certamente será de grande interesse para você, o ensaio intitulado 
“Sobre a tarefa do tradutor” [“Über die Aufgabe des Übersetzers”]. É 
este o título planejado para o prefácio [vorwort] que gostaria de pôr no 
início de minha tradução de Baudelaire, se possível. (BENJAMIN, 
1994, p. 177) 

 
“A tarefa do tradutor” viria a ocupar um paradoxal lugar central na obra de Walter 

Benjamin.9 Paradoxal por se tratar, propriamente, de um prefácio, um paratexto – 

produção por definição secundária, periférica. Gérard Genette, em Paratextos editoriais, 

explicita esse caráter acessório a partir da menção ao texto literário, que 
 

raramente se apresenta em estado nu, sem o reforço e o 
acompanhamento de um certo número de produções, verbais ou não, 
como um nome de autor, um título, um prefácio, ilustrações, que 
nunca sabemos se devemos ou não considerar parte dele [da obra 
literária], mas que em todo caso o cercam e prolongam [...] (GENETTE, 
2009, p. 9) 

 
Genette cita Philippe Lejeune, que, sem utilizar o termo paratexto, define tal categoria 

como uma “‘franja do texto que, na realidade, comanda toda a leitura’” (Lejeune apud 

GENETTE, 2009, p. 10). A título de exemplo, Genette pergunta: “como leríamos o 

Ulysses de Joyce se não se intitulasse Ulysses?” (GENETTE, 2009, p. 10) Para esse 

teórico, o paratexto é o que apresenta o texto (e garante sua “presença no mundo”) 

enquanto livro: “o paratexto é aquilo por meio de que um texto se torna livro e se 

propõe como tal a seus leitores, e de maneira mais geral ao público” (IBIDEM, p. 9). 
 
Para Genette, portanto, a função primeira do paratexto seria servir ao leitor. O prefácio, 

particularmente, demonstra essa tarefa ao apresentar e o comentar a obra que se segue 
 
 
9 Paul de Man, na abertura de sua análise desse texto, o apresenta como “um texto muito conhecido, tanto 
no sentido de ser amplamente difundido como no de nesta profissão [de tradutor] não se ser ninguém a 
não ser que se tenha dito alguma coisa acerca deste texto”. De Man, “‘A tarefa do tradutor’ de Walter 
Benjamin”, p. 101. 
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ou que findou10 (IBIDEM, p. 145). É interessante notar, na citação anterior, que o autor 

propõe uma distinção distinção entre leitor e público; enquanto este abrangeria todos os 

potenciais leitores de um livro, aquele designa quem de fato tem a posse do exemplar. 

Ao especificar o destinatário (no termo de Genette) do prefácio, o autor retoma esta 

diferenciação: “A determinação do destinatário do prefácio [...] reduz-se praticamente a 

este truísmo: o destinatário do prefácio é o leitor do texto. Leitor, e não simples membro 

do público, como [...] o do título ou o do release” (IBIDEM, p. 172). 
 
É justamente ao leitor que se referirá Benjamin na abertura de “A tarefa do tradutor”. 

Contrariamente à tipologia elaborada por Genette, o leitor não será apresentado na 

segunda pessoa, não é tratado como destinatário do discurso. O leitor é, na verdade, o 

objeto dos dois primeiros parágrafos. Mais propriamente, Benjamin traz essa figura para 

o primeiro plano para enunciar sua pouca validade para os domínios da arte. 
 
Se numa perspectiva canônica o prefácio tem a função de orientar o leitor, e se 

“[o]rientar o leitor é também e antes de tudo situá-lo” (GENETTE, 2009, p. 189), o 

advérbio de negação “nirgends” – a primeira palavra do texto – desnorteia o leitor: 

“Em hipótese alguma [Nirgends], levar em consideração o receptor de uma obra de 

arte ou de uma forma artística revela-se fecundo para o seu conhecimento” (BENJAMIN, 

2011, p. 101). Mais literalmente, observamos que é também um advérbio de lugar, “em 

parte alguma”, como se o leitor fosse invocado justamente para ser deslocado do 

processo. 
 

Após circunscrever sua precaução contra a recepção11 ao âmbito dos estudos literários 

(não se deve considerar o receptor para o “conhecimento”, na citação anterior), 

Benjamin a estende para a própria obra: “Nenhum poema dirige-se [...] ao leitor, 

nenhum quadro, ao espectador, nenhuma sinfonia, aos ouvintes” (BENJAMIN, 2011, p. 

101). Na sequência, ele propõe uma leve inflexão, estendendo sua precaução à 

comunicação: “O que ‘diz’ uma obra poética? O que comunica? Muito pouco para 

quem a compreende. O que lhe é essencial não é comunicação” (IBIDEM, p. 102). 
 
É sob esse prisma que Benjamin questiona se a tradução seria “dirigida” a quem não 

sabe a língua do original: servir ao leitor poderia ser a diferença entre original e 
 
10 Genette também considera o posfácio como parte da “instância prefacial”. 
11 Termo de DERRIDA, 2002, p. 34. 
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tradução. Benjamin, porém, desvaloriza a transmissão; o que interessa na obra de arte, 

para ele, escaparia ao que ele denomina “transmissão”, “comunicação”. Assim, o leitor 

é também enxotado das considerações sobre a tradução: “... se ela [a tradução] fosse 

destinada ao leitor, também o original o deveria ser. Se o original não existe em função 

do leitor, como poderíamos compreender a tradução a partir de uma relação dessa 

espécie?” (BENJAMIN, 2011, p. 102). 
 
Tais escrúpulos acabam situando esse texto em particular num quadro mais amplo da 

“estética da produção”, nos termos de Costa Lima. Este teórico situa o aparecimento de 

tal concepção numa marcada oposição ao contexto normativo herdado da Roma antiga 

pelas poéticas renascentistas, em que “obra e leitor faziam parte de um círculo fechado, 

sujeito às normas de que o autor das retóricas era o representante, se não o legislador” 

(COSTA LIMA, 2002, p. 15-16). 
 
O que está em jogo, portanto é a autonomização da literatura, especialmente, segundo 

Costa Lima, a partir da afirmação, a partir do final do século XVIII, do livro, “um bem 

negociável” (COSTA LIMA, 2002, p. 16). Assim, “a estética da produção, centrada na 

qualidade estética do produto, parecia a orientação propícia à autonomia da arte” 

(IBIDEM). Ainda nas palavras do autor, “a luta pela autonomia passava pelo desdém com 

os cuidados com o leitor” (IBIDEM). É esse o contexto que Costa Lima invoca para situar 

o fragmento no 85 dos “Kritische Fragmente” de F. Schlegel: “Todo autor 

legítimo (rechtlich) escreve para ninguém ou escreve para todos. Quem escreve para 

que possa ser lido por estes e aqueles, merece não ser lido” (Schlegel apud COSTA 

LIMA, 2002, p. 16). 
 
Salta aos olhos a semelhança com o início do ensaio de Benjamin, em que, logo após 

enunciar a não importância do receptor, afirma constituir um desvio “estabelecer uma 

relação com determinado público ou seus representantes [...]”, uma vez que “a arte 

pressupõe a essência corporal e espiritual do homem; mas, em nenhuma de suas obras, 

pressupõe sua atenção” (BENJAMIN, 2011, p.101). 
 
A tematização do leitor, porém, também pode indicar o estabelecimento de um diálogo 

com a obra mesma que Benjamin prefacia. Mais precisamente, com o poema de 

abertura das Flores do mal, “Ao leitor”. Genette o considera o “poema inicial de uma 
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coletânea” investido de “uma função prefacial” (GENETTE, 2009, p. 153). Com efeito, o 

destinatário típico (segundo a teorização de Genette) de um prefácio está expresso já a 

partir do título. E, de fato, enquanto o tema da composição é o tédio (que, com o 

expediente da prosopopeia, é inclusive investido da possibilidade de fumar), seu 

interlocutor é o “[h]ipócrita leitor, meu igual, meu irmão!” (BAUDELAIRE, 2006, p. 113). 
 
Ainda que esse poema não conste da seleção traduzida e prefaciada por Benjamin, não 

parece fortuita a apresentação do leitor. Como é patente, é um diálogo tenso, 

explicitamente irônico. É uma tematização polêmica, mas se trata, efetivamente, de uma 

tematização: Benjamin chama a atenção do leitor para a figura do leitor para afirmar sua 

irrelevância. 
 
O diálogo de Benjamin com o prefácio das Flores do mal não se limitará ao ensaio em 

tela. A abertura de “Alguns temas sobre Baudelaire” – seu último texto publicado em 

vida – pode ser lida como uma resposta à “Tarefa do tradutor”: “Baudelaire teve em 

mira leitores que se veem em dificuldades ante a leitura da poesia lírica” (BENJAMIN, 

2000, p.103). 
 
A interpretação do segundo ensaio parte da invocação do leitor e considera não só a sua 

importância, mas, sobretudo, a intenção do poeta de se comunicar com o público, como 

vemos na sequência da citação anterior: “O poema introdutório de As flores do mal se 

dirige a estes leitores. [...] Baudelaire pretendia ser compreendido; por isso dedica seu 

livro àqueles que lhe são semelhantes” (BENJAMIN, 2000, p. 103). 
 
Ao serem postas ao lado da abertura do texto publicado em 1923, estas proposições 

parecem de fato mais razoáveis. Por um lado, pode-se ver aí uma espécie de autocrítica, 

de “correção de rumos”; sob este ponto de vista, soa absurda a asserção de que “nenhum 

poema se dirige ao leitor”, presente na “Tarefa do tradutor”. 
 
Por outro lado, pode-se entender a posição tardia como uma depuração da primeira. Sob 

este ponto de vista, não é, portanto, à leitura como tal que Benjamin ergue sua 

precaução na “Tarefa”; antes, o que o escritor parece objetar é a “mera leitura”12: como 

ele expõe em “Sobre alguns temas”, Baudelaire visa leitores que apresentam problemas 
 
 
12 Como caracterizada em “Porcelanas da China”, em Rua de mão única, de 1928 (BENJAMIN, 1995, p. 
16) 
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com a leitura. Não se trata portanto de uma audiência passiva, como tematizado por 

Benjamin, na “Tarefa”: espectadores, ouvintes. São leitores problemáticos, portanto 

críticos. 
 
Abertura à leitura além da “mera leitura”: com efeito, excluir o leitor-paciente 

abre campo, no ensaio, para se ressaltar a figura da leitura-agente. Benjamin, 

portanto, compara a atividade da tradução às da crítica (Benjamin, 2011, p. 111) e 

da filosofia (IBIDEM, p. 113),13 o que Paul de Man denomina “atividades 

derivadas” (DE MAN, 1989, p. 113). 
 
Bloquear o leitor parece, portanto, ser um eficiente meio para se propor um “mergulho” 

na própria obra literária. O objetivo deste prefácio parece ser o de se debruçar sobre a 

obra poética, composição de linguagem, enquanto tal. Seguindo Paul de Man, podemos 

afirmar que é devido a este caráter “derivado”, secundário, da figura do tradutor que 

esta é utilizada por Benjamin para elaborar, ainda segundo De Man, uma poética 

propriamente dita (DE MAN, 1989, p. 109). 
 
 

Talvez seja relevante lembrar, neste ponto, a precaução levantada por Derrida 

(2002, p. 33), em Torres de Babel; a tarefa tratada por Benjamin é a “do tradutor e 

não da tradução”. Afinal, ainda que Benjamin esteja formulando uma poética e que ele 

teça comentários acerca da atividade da tradução, o ensaio trata de fato daquele que 

efetua a tradução, seu agente, o tradutor. Nesse sentido, talvez seja interessante 

discutir a etimologia do verbo “traduzir”, assim como assinalada por Susana Kampff 

Lages (2002, p.53).  Essa autora chama a atenção para o fato de o termo 

“traducere”, do modo como empregado pelo humanista do século XV Leonardo 

Bruni, ter adquirido “seu novo significado técnico, passando a significar transposição 

semântica de um termo ou texto de uma língua para outra, e não a introdução 

material na língua de um vocábulo estrangeiro, como era entendido o vocábulo 

traducere na tradição latina anterior”  
 
 
 
 
 
 
13 “Não existe uma musa da filosofia; nem existe uma musa da tradução” (BENJAMIN, 2011, p. 113). 
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Na sequência, Lages remete a Gianfranco Folena, que propõe uma comparação entre o 

termo “transfero”, usado na época de Bruni para designar a ação de “traduzir”, e o 

termo “traduco”. Para Folena, este último 
 

não era apenas mais dinâmico que transfero, mas com respeito a seu 
predecessor mais divulgado, continha, além do traço semântico de 
“passagem” e de “movimento”, o traço de “individualidade” ou de 
causatividade subjetiva (compare-se duco/dux [conduzir, guiar] com 
fero [portar, carregar]), sublinhando ao mesmo tempo a originalidade, 
o empenho pessoal e a “propriedade literária” dessa operação cada vez 
menos anônima. (Folena apud LAGES, 2002, p. 54) 

 
De acordo com a leitura de Folena, portanto, a inovação representada pelo termo que 

daria em “traduzir” é justamente o realce da ação do tradutor: de mero carregador ele 

passa a ser encarado como condutor, o que evidencia, por sua vez, a carga de 

“causatividade subjetiva” presente no ato tradutório. 
 
Retomando o prefácio que pretendemos discutir aqui, pode-se perceber a tematização 

tanto do movimento quanto da ação daquele que produz (ou desencadeia) tal 

movimento. Com efeito, ao lançar mão de imagens espaciais para caracterizar o ato 

tradutório, Benjamin parece indicar a possibilidade de movimento da tradução (e de 

toda leitura complexa). Num primeiro momento, ele se vale do termo “atmosfera” 

(Luftkreis, literalmente, “círculo de ar”): 
 

Na tradução, o original cresce e se alça a uma atmosfera por assim 
dizer mais elevada e mais pura da língua, onde, é claro, não poderá 
viver por muito tempo, da mesma forma como está bem longe de 
alcançá-la em todas as partes de sua figura, mas à qual, de modo 
extraordinariamente penetrante, ele ao menos alude, indicando o 
âmbito predestinado e interdito da reconciliação e plenitude das 
línguas. Jamais o original o alcança de uma vez por todas [...] 
(BENJAMIN, 2011, p. 110) 

 
Tal “atmosfera”, ainda que presente no texto em um registro de certo modo abstrato, é 

apresentada com o auxílio de verbos que implicam movimento, como “alçar” 

(wächst hinauf) e “alcançar” (erreicht), e pelo adjetivo “elevada” (höheren); além 

disso, tal “atmosfera” se relaciona a um (talvez ainda mais abstrato) “âmbito” 

(Bereich) – que é apenas indicado (hindeutet) – que também está articulado ao 

verbo “alcançar” (erreichen). A seguir, Benjamin usa novamente a palavra 

Sprachbereich ( traduzido por “domínio”): 
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A tradução transplanta, portanto, o original para um domínio – ironicamente 
– mais definitivo da língua, mais definitivo ao menos na medida em que não 
poderá mais ser transferido de lá para parte alguma por qualquer outra 
transposição; poderá apenas ser alçado a ele, sempre de novo e em outras partes. 
(IBIDEM, p. 111) 

 
Ainda que o termo “domínio” em português não possua um vínculo direto com a 

noção de espaço, o verbo “transplantar” e o pronome “lá” acabam por garantir tal 

referência. O verbo “alçar” acrescenta a dimensão da altura, o que relaciona 

imediatamente as duas citações apresentadas. Cumpre observar, porém, que, na 

primeira ocorrência, o original é o agente (ele “se alça”), enquanto no segundo trecho 

o original é alçado (erhoben zu werden), ou seja, torna-se paciente da ação da 

“tradução”. 
 
Assim, à luz do fim da última citação, pode-se dar um sentido específico para a asserção 

de que “[t]raduções, ao contrário [do original], revelam-se intraduzíveis” (IBIDEM, p. 

118): não se trataria de uma interdição pura e simples da tradução da tradução. O 

original é alçado “sempre de novo e em outras partes”; Benjamin propõe, portanto, a 

singularização do ato tradutório: cada vez que um tradutor conduz o original para outro 

lugar, um determinado trajeto foi realizado. Não se poderia – na concepção 

benjaminiana – traduzir, pois, uma tradução, já que o que importa não é a transmissão 

do conteúdo de dada obra, mas a relação entre tempos, lugares e línguas estabelecida 

pelo tradutor; relação essa que pode assumir a forma de um caminho, um trajeto.14 

 

Pensamos ser relevante, aqui, considerar o próprio percurso de Walter Benjamin em seu 

trabalho com Baudelaire. Propomo-nos agora a apresentar registros que podem indicar 

certos aspectos da relação de Benjamin com sua tarefa de tradutor. 
 

Em uma carta a Hugo von Hofmannsthal,15 Benjamin menciona o tempo decorrido 

entre o início de seu trabalho de tradução e a edição das As flores do mal: “Nove anos se 

passaram entre as minhas primeiras tentativas de traduzir As flores do mal até a 

publicação do livro.” (BENJAMIN, 1994, p. 229). 
 
 

 
 
14 “Relação” é uma das formas utilizadas por Paul de Man para caracterizar a tradução: “A tradução é 
uma relação de língua com língua, não uma relação com um sentido extralinguístico que poderia ser 
copiado, parafraseado ou imitado.” (DE MAN, 1989, p. 110-111) 
15 Berlim, 13/1/1924. 
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O primeiro registro textual de tais “tentativas” é fornecido por Gershom Scholem, em 

História de uma amizade, de 1975. Ao relatar uma visita feita a Benjamin em 15 de 

agosto de 1915, ele destaca a apresentação feita pelo amigo de suas traduções 

incipientes: “Benjamin leu para mim quatro poemas de Les Fleurs du mal na sua 

tradução e na de Stefan George” (SCHOLEM, 1989, p. 22) 
 
Segundo Eiland e Jennings (2014), biógrafos de Benjamin, o estudo da obra de 

Baudelaire representa uma inflexão na trajetória do escritor (p. 75-76). Tal inflexão é 

certamente desencadeada pelo início da Primeira Guerra e, sobretudo, pelo 

posicionamento nacionalista e belicista assumido por seu “mentor” até então, Gustav 

Wyneken. Eiland e Jennings consideram o interesse por Hölderlin e Baudelaire o grande 

marco de seu rompimento com o movimento da juventude. 
 
Para além da polêmica intelectual, a Guerra interferirá decisivamente na carreira de 

Benjamin. Segundo seus biógrafos, ao ser convocado para o exército, “[e]le consegue 

falhar no exame de admissão após ter passado a noite acordado, na companhia de 

Scholem, bebendo grandes quantidades de café forte – prática não rara entre jovens de 

então para evitar a seleção” (IBIDEM, p. 78). 
 
Novamente, em 1917, Benjamin é convocado para as forças militares e 

novamente ele consegue escapar, dessa vez convencendo a junta médica de que sofria 

de dores no ciático. Ele então se casa com sua primeira mulher, Dora, e, em julho, 

“parte para a neutra Suíça” (IBIDEM, p. 92). A primeira referência a suas traduções em 

sua correspondência se dá logo antes de sua avaliação pelo exército, em carta a Ernest 

Schoen: “Estou trabalhando o tanto que posso na minha tradução de Baudelaire, dadas 

as minhas circunstâncias extremamente desfavoráveis” (BENJAMIN, 1994, p. 85). 
 
Benjamin chega primeiro na capital, Zurique, e, depois de viver por um tempo na vila 

de St. Moritz, se estabelece em Berna, onde se doutorará, em 1919. Ele passará diversos 

períodos em cidades menores, como Locarno e Muri – onde conviverá intensamente 

com Scholem, que também havia conseguido ir para a Suíça. 
 
Após escrever sua tese doutoral, O conceito de crítica no Romantismo Alemão, 

Benjamin vive um intenso período de incertezas que, efetivamente, acabará por 

marcar todo o resto de sua vida, até o fim trágico. Apesar de haver uma concreta 

possibilidade de obter uma licença para ser professor na Suíça, a economia em  
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frangalhos não permitia que Dora (que trabalhava como intérprete) sustentasse mais a 

casa. 

É quando está deixando a Suíça que os registros de suas traduções voltam a surgir em 

sua correspondência. De Isetwald, em 24 de julho de 1919, ele escreve a Ernest Schoen: 

“Nos últimos dias, retomei a tradução de Baudelaire. Eu gostaria deveras de ver alguns 

deles publicados em algum periódico, a fim de testar seu valor” (BENJAMIN, 1994, p. 

143). 
 
De Breitenstein, em 23 de novembro, ele escreve a Scholem referindo-se à instabilidade 

que atravessava: 
 

Eu continuo esperando meus livros que vêm de Viena. No momento 
em que te escrevo, sinto que minhas perspectivas são 
invernais[...]. Eu ainda não pude desabrochar pois ainda não pude de 
algum modo fechar-me sobre mim mesmo, de modo a amenizar meu 
sofrimento por minhas condições precárias de trabalho e de vida. 
(IBIDEM, p. 151) 

 
A seguir, Benjamin relata que estava sem qualquer livro, exceto suas traduções de 

Baudelaire “é claro” (IBIDEM). É interessante notar o emprego da expressão “é claro” 

quando ele se refere à posse de suas traduções; tal uso pode indicar justamente o nível 

da relação que Benjamin estabelecia com tal trabalho, que de fato o acompanha em 

seu percurso. Em sua última carta de Breitenstein, para Scholem, em 13 de fevereiro 

de 1920, há mais uma referência a seu trabalho: “... meus projetos estão paralisados 

devido à total falta de recursos. Nem dicionário de francês. Dessa forma, eu só 

consegui traduzir dois pequenos poemas de Baudelaire” (BENJAMIN, 1994, p. 160). 
 
Sua próxima menção a este projeto será feita já em Berlim, na carta de março de 1921 

que abre o presente capítulo. Ao cotejar as referências a seu trabalho de tradução com as 

cidades onde as cartas foram escritas, podemos perceber uma espécie de itinerário 

(Isetwald-Breitenstein-Berlim), marcado por um estado de dispersão. 
 
Tentarei mostrar, mais adiante, que esse estado fragmentário e móvel, marcado pela 

transitoriedade, resta de certa maneira “impresso” no preâmbulo a suas traduções dos 

“Quadros parisienses”. Mas antes disso, tomamos a liberdade de fazer um breve desvio 

e remeter ao pensamento de um crítico peruano. 
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Ao comentar a obra de José Maria Arguedas, no capítulo “La explosión del sujeto” de 

Escribir en el aíre,  Antonio Cornejo Polar se debruça sobre a figura do migrante, o 

que parece ser de interesse para pensarmos a condição de Benjamin: 
 

el migrante habla desde dos o más locus y – más 
comprometedoramente aún – duplica (o multiplica) la índole misma 
de su condición de sujeto. Es probable, entonces, que la configuración 
de sujetos, discursos y representaciones plurales en la obra de 
Arguedas tenga más de una relación, en algún momento decisiva, con 
su condición de migrante. (CORNEJO POLAR, 2003, p. 12) 

 
Esta “condição de migrante” será explorada em suas manifestações no artigo “Una 

heterogeneidad no dialectica: sujeto y discurso migrantes en el Peru moderno”. No que 

concerne ao texto de Benjamin sobre “A tarefa do tradutor” é interessante recorrer 

a sua definição de discurso migrante: “Mi hipótesis primaria tiene que ver con el 

supuesto que el discurso migrante es radicalmente descentrado, en cuanto se 

construye alrededor de ejes varios y asimetricos, de alguna manera 

incompatibles y contradictorios de un modo no dialéctico” (CORNEJO POLAR, 

1996, p. 841). 
 
Antes de avançar na exposição da teoria elaborada por Cornejo Polar, cumpre observar 

uma impropriedade que pode solapar o esforço de aproximação que agora tento. Com 

efeito, na introdução de Escribir en el Aíre, ao definir o “sujeito heterogêneo”, a partir 

do qual analisará a literatura e a cultura latino-americanas, o crítico o contrapõe ao 

sujeito projetado pelo Romantismo: 
 

[...] es claro que la experiencia y el concepto modernos del sujeto son 
indesligables de la imaginación y el pensamiento románticos [...] Un 
yo exaltado y hasta mudable, pero suficientemente firme y coherente 
como para poder regresar siempre sobre sí mismo: el "desborde de los 
sentimientos" jamás deja exhausta la fuente interior de la que surge, de 
la misma manera en que, por ejemplo, el casi obsesivo tópico del 
viaje, en el tiempo o en el espacio, jamás pone en cuestión la opción 
del regreso al punto originario (la subjetividad exacerbada) de ese 
desplazamiento (CORNEJO POLAR, 2003, p. 12) 

 
A seguir, Cornejo Polar menciona justamente Walter Benjamin: 
 

Querrámoslo o no, el romanticismo se convirtió, en ésta y otras 
materias, en algo así como en el sentido común de la modernidad, por 
lo que no es nada casual que Benjamin, que nunca pudo dejar de 
auscultar con pasión el sentido (o el sinsentido) de lo moderno,  
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dedicara su tesis doctoral al romanticismo temprano y a la 
construcción dentro de él de la imagen del sujeto autoreflexivo y en 
más de un sentido autónomo. Por esto, cuando se comienza a discutir 
la identidad del sujeto y la turbadora posibilidad de que sea un espacio 
lleno de contradicciones internas, y más relacional que autosuficiente, 
lo que se pone en debate, o al menos el marco dentro del cual se 
reflexiona, no es otro que la imagen romántica del yo. (IBIDEM) 

 
Cornejo Polar marca, mais à frente, a diferença dessa concepção de sujeito para aquela 

latino-americana: “En mi investigación lo que he encontrado con frecuencia es 

precisamente lo contrario: un sujeto complejo, disperso, múltiple” (IBIDEM). 
 
Ainda assim acreditamos ser válida a leitura de Cornejo Polar para tentar identificar 

marcas do “discurso migrante” na escrita de Benjamin. Mabel Moraña, em “De 

metáforas y metonimias: Antonio Cornejo Polar en la encrucijada del 

latinoamericanismo internacional”, ao apresentar a obra do crítico, afirma: “a pesar de la 

importancia fundamental de la contribución crítica e historiográfica de la obra de 

Cornejo Polar, creo que sería erróneo no ver en ella, además, una dimensión teórica 

[...]” (MORAÑA, 2000, p. 222). Tal dimensão teórica, do modo como é formulada no 

citado artigo “Una heterogeneidad no dialectica” parece de interesse para a leitura do 

prefácio de Benjamin. 
 
Ao comentar a obra Los rios profundos de Arguedas, Cornejo Polar situa o uso da 

metonímia como particularmente relevante enquanto expressão do discurso migrante. 

Cornejo Polar, então, elabora sua conceituação de metonímia: 
 

seria oportuno reflexionar sobre si la dinamica de la metonimia, cuyas 
ondas se expanden bajo Ia laxitud de la norma de la contigüidad, tanto 
asociativa como opositiva, no favorece este tipo de discursos 
descentrados, que se desparraman en un espacio casi ilimitado y que – 
en cierta forma al menos – repite el azaroso itinerario del migrante. De 
hecho, al contrario de la metáfora, que se cierra en la similaridad de 
sus componentes, ademais poco numerosos, la metonimia carece de 
centro y puede ampliarse con notable libertad. (CORNEJO POLAR, 
1996, p. 843) 

 
A consideração sobre as propriedades da metonímia, portanto, parece essencial para se 

caracterizar o discurso migrante: “no deja de ser atractivo relacionar las variadas 

figuraciones y discursos del sujeto migrante, y sus diversas estrategias representativas, 

con este ir y venir de la metonimia: tal vez en la deriva del curso metonimico el  
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migrante encuentre lugares desiguales desde los que sabe que puede hablar porque son 

los lugares de sus experiencias” (IBIDEM). 

Acreditamos, baseando nossa leitura em Paul de Man, que a imagem do vaso no 

prefácio de Walter Benjamin possa ser encarada como uma figuração de um discurso 

migrante. Em sua crítica, Paul de Man destaca, entre diversas utilizações de imagens 

por Benjamin (1989, p. 119), a clássica imagem do vaso, que para ele é um “exemplo 

notável” de que 
 

[s]empre que Benjamin utiliza um tropo que parece transmitir uma 
imagem total, de completa adequação entre figura e sentido, uma 
figura de sinédoque perfeita, em que o tropo parcial expressa a 
totalidade de um sentido, manipula o contexto alusivo dentro da sua 
obra de maneira tal que o símbolo tradicional é deslocado de um 
modo que exibe a discrepância entre símbolo e sentido, em vez da 
aquiscência entre ambos. (IBIDEM) 

 
Para demonstrar tal possibilidade de deslocamento, De Man destaca o termo Gleichen, 

traduzido, na citação a seguir, por “encaixar”: 
 

Da mesma forma como os cacos de um vaso, para serem recompostos, 
devem encaixar-se uns aos outros nos mínimos detalhes, mas sem 
serem iguais, a tradução deve, ao invés de procurar assemelhar-se ao 
sentido do original, conformar-se amorosamente, e nos mínimos 
detalhes, em sua própria língua, ao modo de visar do original, fazendo 
com que ambos sejam reconhecidos como fragmentos de uma língua 
maior, como cacos são fragmentos de um vaso. (BENJAMIN, 2011, p. 
115) 

 
De Man destaca que o termo no original é folgen, literalmente, “seguir”, e não algo no 

campo semântico de gleichen, “combinar”; ele, portanto, conclui: “[t]emos uma 

metonímia, um padrão sucessivo, em que as coisas se sucedem, em vez de um padrão 

unificador metafórico em que as coisas se tornam uma por semelhança” (DE MAN, 

1989, p. 120). De modo análogo a Cornejo Polar, De Man, para definir a metonímia, a 

contrapõe à metáfora: “Não se combinam umas com as outras, seguem-se umas às 

outras; são já metonímias e não metáforas; como tal, estar por certo a trabalhar menos 

em direção a uma totalização tropológica convincente do que se usarmos o termo 

‘combinar’ [gleichen]” (IBIDEM). 
 
A descrição do efeito do tropo feita por De Man articula-se com seu próprio 

entendimento do funcionamento da tradução. Numa passagem anterior, De Man  
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contrapõe os funcionamentos da metáfora e da tradução: mesmo que, para Benjamin a 

tradução não seja uma “imitação, uma cópia ou uma paráfrase do original”, ela “não é 

uma metáfora do original” (IBIDEM, p. 112). 
 
Já na conclusão de seu texto, De Man relaciona explicitamente o uso do tropo por 

Benjamin na “Tarefa do tradutor” com o próprio efeito da tradução: “Benjamin, que fala 

da incapacidade do tropo ser adequado ao sentido, utiliza constantemente os próprios 

tropos que parecem postular a adequação entre sentido e tropo; mas evita-os de certa 

forma, desloca-os [...]” (IBIDEM, p. 122). É neste ponto específico, em que De Man volta 

a caracterizar, sob esta perspectiva, a tradução, que podemos perceber o efeito de 

“desparramar”, evidenciado por Cornejo Polar, da contiguidade: a tradução, assim como 

o tropo: “Põe o original em movimento, [...] descanoniza o original, dando-lhe um 

movimento que é um movimento de desintegração, de fragmentação. Este movimento 

do original é um vaguear, uma espécie de errance, uma espécie de exílio permanente, se 

quiserem, mas não é realmente um exílio, pois não existe uma terra natal, nada do qual 

se tenha exilado” (PAUL DE MAN, 1989, p. 122). 
 
 
 
 
 
Para concluir o presente capítulo, convém retornarmos à leitura de De Man acerca da 

imagem do vaso. Os cacos, para serem articulados, precisam ser diferentes uns dos 

outros; não se trata, portanto, de buscar a semelhança entre eles. Da mesma forma, não 

se trata de buscar, em línguas diferentes as semelhanças no sentido das palavras. O 

movimento livre que Benjamin postula (se pensarmos com De Man), depende, 

portanto. de uma particular atenção para a palavra; neste prefácio Benjamin defende que 

a própria forma gráfica da palavra seja considerada o que ele denomina “modo de 

visar” [Art des Meinens] – em contraposição ao “visado” [das Gemeinte] (BENJAMIN, 

2011, p. 109). Assim, ele afirma que nas palavras, em alemão e francês, “Brot” e 

“pain” “o visado é o mesmo; mas o modo de visar, ao contrário, não o é” (IBIDEM). 
 
É dessa forma que se deve compreender o fim da imagem do vaso citada acima: “a 

tradução deve”, assim como os cacos de um vaso, “conformar-se amorosamente, e nos 

mínimos detalhes, em sua própria língua, ao modo de visar do original” (IBIDEM, p. 

115). Para Benjamin, é esta a exigência da literalidade. É importante ressaltar que o 
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termo empregado é Wörtlichkeit, que é o modo como a língua alemã expressa o 

procedimento que a tradição românica denomina “literalidade”: o que Benjamin está 

defendendo, portanto, é a atenção à palavra [das Wort] (e não à letra, como a tradução 

para línguas neolatinas pode fazer parecer). 
 
Desse modo, Benjamin considera “a palavra – e não a frase – o elemento originário do 

tradutor...”; na sequência, para opor palavra e frase, o escritor novamente se vale de 

uma imagem: “...Pois a frase constitui o muro que se ergue diante da língua do original 

e a literalidade, sua arcada” (IBIDEM, p. 115). A arcada é justamente a parte do muro 

que possibilita a passagem, o movimento; mais ainda, a arcada permite que se possa ver 

a própria espessura do muro, sua dimensão interna; mais que ver, a arcada possibilita o 

movimento, de uma certa forma, no interior do muro. 
 
A arcada, por ser uma estrutura de passagem, pode ser considerada um exemplo de 

limiar. Segundo Jeanne Marie Gagnebin, o limiar se inscreve 
 

num registro [...] amplo, registro de movimento, registro de 
ultrapassagem, de ‘passagens’, [...] de transições. Na arquitetura, o 
limiar deve preencher justamente a função de transição, isto é, 
permitir ao andarilho ou também ao morador que possa transitar, sem 
maior dificuldade, de um lugar determinado a outro, diferente, às 
vezes oposto. Seja ele simples rampa, soleira de porta, vestíbulo, 
corredor, escadaria, sala de espera num consultório, de recepção num 
palácio, pórtico, portão ou nártex numa catedral gótica, o limiar não 
faz só separar dois territórios (como a fronteira), mas permite a 
transição, de duração variável, entre esses dois territórios. (GAGNEBIN, 
2010, p. 13). 

 
“Limiar” é justamente o conceito empregado por Genette para caracterizar o paratexto 

no início de seu livro citado neste trabalho: 
 

Mais do que um limite ou uma fronteira estanque, trata-se aqui 
[quanto ao paratexto] de um limiar, ou – expressão de Borges ao falar 
de um prefácio – de um “vestíbulo”, que oferece a cada um a 
possibilidade de entrar, ou de retroceder. “Zona indecisa entre o 
dentro e o fora, sem limite rigoroso [...], orla [...] (GENETTE, 2009, p. 
9-10) 
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É interessante ressaltar que, assim como Gagnebin, Genette opõe “limiar” a “fronteira”; 

o que está em destaque, portanto, não é o limite, a separação, mas a transitoriedade, a 

possibilidade que de haver movimento na espessura do limiar. 
 
“A tarefa do tradutor”, portanto, enquanto prefácio, é ela própria um limiar, uma figura 

da contiguidade; está, como expresso pelo termo em alemão “Vorwort”, de frente para a 

obra que se seguirá. Como Benjamin expressa na carta que abre o presente capítulo, este 

texto foi escrito para ser um prefácio. E este prefácio parece articular, enfim, diversas 

possibilidades de movimento, desde sua própria condição prefacial, passando por sua 

visada teórica até, segundo a leitura de Paul de Man, a sua escrita, através do uso da 

metonímia. São essas o que considero as marcas de uma espécie de discurso migrante, 

“complejo, disperso, múltiple” , como aquele referido por CORNEJO POLAR (2003, p. 

12). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º CAPÍTULO: O LIVRO 
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Neste último capítulo, buscaremos aproximar teorizações acerca do objeto livro 

empreendidas por Walter Benjamin em Rua de mão única ao pensamento do artista 

mexicano Ulises Carrión. Iniciamos por apresentá-lo. 

Ulises Carrión iniciou sua trajetória artística pelas letras. Após cursar literatura e 

filosofia, publicou contos, foi colaborador do suplemento Estela Cultural, além de ter 

escrito peças de teatro que tiveram boa acolhida pela crítica que o cercava. Martha 

Hellion destaca que 
 

Ulises se desenvolvia con exito dentro del medio literario de Ia ciudad 
de Mexico a principios de los años 1960, aunque desde muy pequeño 
llevaba en lo mas profundo el deseo de partir, algo que finalmente 
logra al ser becado para realizar estudios de lenguaje y cultura, 
primero en Paris, luego en Alemania y mas tarde en Leeds, lnglaterra. 
(HELLION, 2003, p. 14) 

 
Seus estudiosos apontam um significativo giro que Carrión dá em sua carreira: aos trinta 

anos, no início dos anos 1970, já em Amsterdam, ele se integra ao circuito de artes local 

(com, naturalmente, poderosas ramificações europeias) e torna-se, de facto, artista 

plástico. Num contexto altamente influenciado pelo grupo Fluxus, as artes na Europa de 

então concentravam-se na performance, fotografia, vídeo e cinema (HELLION, 2003, p. 

17), e Carrión acaba não apenas influenciado, mas, sobretudo, abre espaço e se torna um 

nome influente no cenário. 
 
À sua morte, em 1989, Carrión é celebrado, e lembrado, como artista. Aqui não se 

analisará sua produção nos campos da performance, vídeo-arte ou mail-art; 

discutiremos seu livro A nova forma de fazer livros, de 1975, centrando nosso foco 

sobre a dimensão polêmica e, especialmente, irônica, que – como tentaremos defender – 

é uma obra fundamental para se compreender o potencial do livro enquanto objeto de 

arte. Mais importante, localizar o livro enquanto objeto pode-nos ajudar a pensar sobre 

os processos de circulação literária e cultural envolvidos na relação que se pode 

estabelecer com os diversos aspectos da literatura 
 
Essa inflexão, de escritor a artista, pode ser claramente percebida na correspondência de 

Carrión com Octavio Paz em 1972. O – ainda – poeta jovem escreve para o decano, 

submentendo alguns textos; “estou faminto por opiniões”, escreve em Amsterdam, em  
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18 de setembro. Do grupo dos textos enviados, adverte, três “no quieren decir nada, no 

tienen ningún contenido sicológico, filosófico, etc. Son, simplemente, estructuras 

lingüísticas puestas al descubierto” (CARRIÓN, 2003, p. 142). O que está em questão, 

para o autor, é o próprio estatuto da palavra, e qual seria o lugar da literatura. 
 
Carrión advoga uma 
 

poesía consciente de la distancia que separa al lenguaje de la realidad. 
Pero no nada más que diga estar consciente. Hamlet ya estaba 
consciente: “Palabras, palabras, palabras”. Mejor, y mas brevemente, 
no se puede decir. (CARRIÓN, IBIDEM) 

 
Voltaremos ainda à resposta, polêmica e extremamente gentil, de Paz.. 
 
Um ano antes dessa carta, após ter percorrido diversos ateliês e oficinas de impressão, 

Carrión já começara a produzir, isto é, a escrever, imprimir e encadernar seus próprios 

livros. Ele se tornará uma grande referência neste campo das artes: o livro de artista. 
 
Segundo Giorgio Maffei, são diversas as formas assumidas por tal modalidade: 

“Illustrated book, livre de peintre, art book, object-book, artists' book – definitions 

which have been amplified by the various uses thereof in various languages – are some 

of the critical cages which have been used to frame this phenomenon” (MAFFEI, 2008, 

p. 15). Para o crítico, trata-se, como princípio, de livros “which maintain the form and 

structure of books, but in the sovereignty of intentions of the artist are works of art” 

(IBIDEM). 
 
Maffei, ao esboçar um panorama histórico do livro de artista – pontuando as 

contribuições de Kandinsky, Kokoschka e Yves Klein –, aponta como primeiro 

desbravador da modalidade justamente um escitor, Stephane Mallarmé, com o Coup de 

Dés, o qual “introduces visual elements into poetry, breaks away from rigidity, and 

brings together verse and figuration” (IBIDEM, p. 15). É essa potência que se cumprirá 

com o boom dos livros de artista a partir dos anos 1960, dotando o livro de novos 

horizontes: 
 

An attempt is thus made at affirming the primacy of a particular type 
of work, and instead of being merely the vehicle and container for 
words, it overflows into a work in which the message is the same as 
its contents. The significant with the significance. The progressive 
transformation of the book into a work of art, when it distances itself 
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from structure and its original function, allows an artist to use pages – 
which are no longer subject to the diktats of reading – as a figurative 
space and deploys art which is a combination of signs which can 
document – or indeed be – a new aesthetic way of life. Without any 
literary support – other than what he brings along himself – the artist 
brings new baggage, widens his horizons, and uses the book as a 
“place for research”. […] Books no longer represent reality, but are 
reality. (IBIDEM, p. 14) 

 
É justamente a partir do conceito destacado na citação acima – um recipiente de 

imagens –que será definido, em contraposição, o lugar tradicional do livro: “A holder 

[supporto] for images, a vehicle for symbols (and often a symbol itself), a terrain for 

formal, narrative, or poetic writing” (IBIDEM). Na primeira página de A nova forma de 

fazer livros, Carrión parte de definição semelhante para responder à questão: “o que é 

um livro?”: “um livro não é um mostruário, nem um saco de palavras, nem um 

portador de palavras” (CARRIÓN, 2011, p. 3). 
 
Antes de passarmos propriamente à análise desse texto, é interessante destacar outro 

projeto que Carrión iniciou também em 1975, a livraria Other Books and So, a “primera 

librería especializada en este género de obras, que funcionaría además como editorial y 

archivo”. Ao apresentá-la, o tradutor de Mallarmé para o espanhol, Jaime Moreno 

Villareal, vincula o artista à tradição dos escritores que confrontam a linguagem: 
 

Carrión arribó a los libros de artista – u obras-libro, bookworks, como 
durante muchos años él prefirió denominarlas – en el trayecto de su 
abandono de la literatura. Perteneció a esa estirpe de escritores que 
desconfía del lenguaje, en el arco que en el siglo XX se tendió de 
Hugo von Hofmannstahl a Pascal Quignard. Su desconfianza lo 
condujo a centrar la crítica, provocadoramente, en el libro como 
objeto dado: "Para empezar, los libros debían liberarse de la literatura. 
Luego, debían de ser liberados de la letra. A partir de entonces, yo 
consideré mi aliado a cualquiera que no leyera libros; y a cualquiera 
los escribiera, mi enemigo." (VILLAREAL, 2003, p. 8-9) 

 
 

Nota-se claramente o tom beligerante, polêmico, que não está somente presente no texto 

We have won! Haven’t we?, de 1983, citado por Villareal, acima. Com efeito, esse tom, 

essa atitude, perpassará toda a obra A nova arte de fazer livros. 
 
Carrión propõe uma divisão esquemática (e que poderíamos inclusive considerar 

grosseira) entre a “velha arte” e a “nova arte”; como salienta seu tradutor para o 
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português, Amir Cadôr, trata-se de uma espécie de manifesto (CARRIÓN, 2011, p. 58). 

Sob a “velha arte” estão agrupados “os livros das livrarias e das bibliotecas” (IBIDEM, p. 

10). Para tal regime, os livros são “recipientes” (IBIDEM). Sob a “nova arte” estão 

agrupados, por sua vez, os livros de artista, aqueles que assumem “uma forma autônoma 

e independente, incluindo talvez um texto que seja parte integrante e que enfatize essa 

forma” (IBIDEM). 
 
Carrión postula, em suma, que, a partir da “nova arte”, os livros não podem mais ser 

encarados como meros veículos de um texto. Na arte tradicional o escritor “escreve o 

texto. O resto é feito pelos empregados, os artesãos, os trabalhadores, os outros” 

(CARRIÓN, 2011, p.10). Carrión demarca, a partir do uso de verbos, as propriedades do 

escritor em cada um desses regimes: “[n]a velha arte o escritor escreve textos. Na nova 

arte o escritor faz livros” (IBIDEM, p. 11). Agora, o escritor “assume a responsabilidade 

pelo processo inteiro” (IBIDEM, p. 10). 
 
O livro, portanto, passa a ser considerado uma realidade autônoma (e aqui notamos 

mais uma semelhança entre as visões de Carrión e Maffei); mais, como afirma em sua 

primeira frase: “um livro é uma sequência de espaços” (CARRIÓN, 2011, p.3). O autor 

qualifica tal definição mais à frente: “Um texto literário contido em um livro ignora o 

fato de que o livro é uma sequência autônoma de espaço-tempo” (IBIDEM, p. 9). 
 
Tal definição, para além do esquematismo proposto por Carrión, pode ajudar-nos a 

compreender uma das obras que s e  situam na origem do livro-objeto: a obra Rua 

de mão única, de Walter Benjamin. Esse intrigante livro, concebido e publicado em 

plena vigência do surrealismo – no mesmo ano (1928) que o “Isto não é um 

cachimbo” de Magritte ou, se fizermos um salto geográfico, que o Manifesto 

Antropáfago, de Oswald de Andrade –, transporta “a dinamite das vanguardas para a 

prática da filosofia”, na definição de Márcio Seligmann-Silva (2009, p. 33). 
 
Benjamin busca pensar o espaço urbano; ou, talvez mais propriamente, pensar a partir 

da cidade. Num trajeto fictício através de uma rua, textos vão surgindo a partir de 

placas, cartazes, letreiros: “PARA HOMENS”, “SINETA NORTUNA PARA MÉDICO”, 

“PROIBIDO COLAR CARTAZES!”. O que se segue, entretanto, não são descrições dos 

ambientes em que se situariam tais escritas, e muito menos considerações sobre a 
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natureza de tais lugares, mas antes uma prosa filosófica, quase no limite do devaneio, 

apesar de sua insólita racionalidade. 
 
Mas isso não é tudo; a diagramação é fundamental para este livro. O que seu projeto 

gráfico propõe é uma verdadeira ironia gráfica: ao dispor os títulos dos fragmentos 

numa fonte sem serifas, o lay-out acaba “reproduzindo”, graficamente, a forma das 

placas e cartazes. A própria diagrmação dos fragmentos, nos quais o autor faz 

deambular seus pensamentos, lembra o desenho de uma planta baixa. Por fim, uma 

linha próxima à margem interior das folhas remete à linha da calçada (Figura 2). 

 

Tal obra, pricipalmente se pensarmos no parentesco que guarda com o “Isto não é um 

cachimbo”, marca um importante estágio na crítica da referencialidade levada a cabo no 

século XX. No mesmo lance em que provoca o leitor a se voltar para óbvia 

representação gráfica (no caso de Magritte, Foucault chamará tal obviedade de 

“escolar”), a obra dá a ver o absurdo, o caráter artificial de tal ligação – que 

tendemos, para poder viver de uma forma sustentável em nosso cotidiano, a ver como 

natural. 
 

Curiosamente, nenhuma das edições às quais já tivemos acesso no decurso desta 

pesquisa (nem mesmo a edição crítica, a cargo de Detlev Schöttker, de 2009, que opta 

por não reproduzir as linhas laterais) leva em consideração a diagramação dessa 

primeira edição de 1928. Ao apresentar o texto de forma regular, essas edições 

acabam suprimindo esse importante nível de leitura desse livro singular. Recorrendo à 

categorização proposta por Carrión, podemos dizer que tais gestos editoriais 

consideram o livro apenas um “recipiente” de um texto (CARRIÓN, p. 9), o que 

interfere significativamente no efeito desse texto; considerar, a despeito do marco 

temporal estipulado pelo artista mexicano para a vigência da “nova arte”, o livro 

como “uma realidade autônoma” é essencial para a Rua de mão única. 

 
Como já salientamos a partir de Giorgio Maffei, seria imprudente considerar o recente 

ano de 1975 como o nascimento dessa “nova arte”. O próprio Carrión parece ser 

bastante consciente do fato: sem fazer qualquer referência direto ao Lance de dados de 

Mallarmé, ele postula como seus antecessores diretos os poemas concretos. Apesar de 

em alguns momentos Carrión postular algo bastante próximo de uma tabula rasa, é 

inegável que há uma tradição à qual o livro-objeto se soma; com Maffei, acreditamos  
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Figura 2: Reprodução das páginas 10-11 da 1ª edição de Rua de mão única. 
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que (ao menos no que tange à modernidade) essa tradução é detonada pelo poema de 

Mallarmé. 

Benjamin, no fragmento “GUARDA-LIVROS JURAMENTADO”, de Rua de mão única, 

reivindica tal afiliação (Figura 3). 

 
Figura 3: Reprodução da página 28 da 1ª edição de Rua de mão única 

 

Para ele, é Mallarmé quem emprega pela primeira vez “as tensões gráficas do 

reclame na configuração da escrita” (BENJAMIN, 2000, p. 27); seus seguidores, já com 

menos força segundo o crítico, seriam os dadaístas. Ao perceber o que acontecia ao 

seu redor (na política, economia, sociedade), Mallarmé teria fundado uma nova escola: 
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Essa é a rigorosa escola de sua nova forma. Se há séculos ela [a 
escrita] havia gradualmente começado a deitar-se, da inscrição ereta 
tornou-se manuscrito repousando oblíquo sobre escrivaninhas, para 
afinal acamar-se na impressão, ela começa agora, com a mesma 
lentidão, a erguer-se novamente do chão. Já o jornal é lido mais a 
prumo que na horizontal, filme e reclames forçam a escrita a 
submeter-se de todo à ditatorial verticalidade. E, antes que um 
contemporâneo chegue a abrir um livro, caiu sobre seus olhos um tão 
denso turbilhão de letras cambiantes, coloridas, conflitantes, que as 
chances de sua penetração na arcaica quietude do livro se tornaram 
minímas. Nuvens de gafanhotos de escritura, que hoje já obscurecem 
o céu do pretenso espírito para os habitantes das grandes cidades, se 
tornarão mais densas a cada ano seguinte. (BENJAMIN, 2000, p. 28) 

 
 
 
Para Benjamin, tal situação seria a perfeita antípoda do contexto em que o livro se 

tornará o centro da cultura: “Nosso tempo, assim como está em contrapposto com o 

Renascimento pura e simplesmente, está particularmente em oposição à situação em que 

foi inventada a arte da imprensa.” Para o crítico “[a]gora tudo indica que o livro, nessa 

forma tradicional, vai ao encontro de seu fim” (BENJAMIN, 2000, p. 27). 
 
Benjamin explorará, no primeiro texto do livro, “POSTO DE GASOLINA”, esse discurso 

escatológico, o topos mallarmaico do fim do livro (Figura 4). Com efeito, este 

particular fragmento, assim como a obra de Carrión que aqui discutimos, está 

atravessado por um tom de manifesto. Após situar, de forma algo enigmática, a 

desnorteante situação da modernidade – em que ninguém mais é capaz de sustentar 

suas convicções, afirma –, Benjamin postula uma mudança de atitude frente ao livro: 

Nas atuais circunstâncias, diz, 
 

A verdadeira atividade literária não pode ter a pretensão de 
desenrolar-se dentro de molduras literárias – isso, pelo contrário, é a 
expressão usual de sua infertilidade. A atuação literária significativa 
só pode instituir-se em rigorosa alternância de agir e escrever; tem de 
cultivar as formas modestas, que correspondem melhor a sua 
influência em comunidades ativas que o pretensioso gesto universal 
do livro, em folhas volantes, brochuras, artigos de jornal e cartazes. Só 
essa linguagem de prontidão mostra-se atuante à altura do momento. 
(BENJAMIN, 2000, p. 11) 
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Figura 4: Reprodução da página 7 da 1ª edição de Rua de mão única 

 

O “pretensioso gesto universal do livro” parece funcionar como metonímia do “livro em 

sua forma tradicional”, isto é, de inspiração renascentista, destacado na penúltima 

citação. Diferentemente do tom algo elegíaco que assume ali, há na abertura do livro um 

tom afirmativo, claramente apropriado a um manifesto. 
 
Há uma armadilha, porém, em tal construção. Rua de mão única é das poucas obras que 

Benjamin publicou no formato de livro. O grosso de sua produção parece seguir os 

ditames que expõe em “POSTO DE GASOLINA”: peças de rádio, comunicações orais,  
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artigos de revista e jornal. Ora, é justamente neste livro que Benjamin fará a crítica (e 

recorrerá ao topos escatológico) do livro. 
 
O leitor é como que desafiado a perceber o livro como algo a mais que o veículo do 

texto que está lendo; pode-se esquecer, se se ler este texto de uma forma “naturalizada”, 

corriqueira, que o texto à sua frente só existe na forma de livro que se segura ou se apoia 

sobre a mesa. Tal “movimento” pode ser percebido na formulação de Michel Melot: 
 
 

Mal este livro foi aberto e ele já lhe foge aos olhos, sob o texto que se 
lê. Todavia, você ainda o segura, você também o vê e o manipula para 
abri-lo, para virar suas páginas e o fechar. Após algum tempo você o 
abandona, para logo em seguida retomá-lo, ou simplesmente folheá-lo 
por um longo período. Este livro não será jogado fora, assim espero. 
(MELOT, 2012, p. 23) 

 
Ao espacializar a relação mais comum da leitura, Melot abre a possibilidade de pensar a 

materialidade do livro, assim como o fazem Carrión, de modo manifesto, e Benjamin, 

no modelo típico da “carta roubada”: a óbvia contradição – é na materialidade, na 

existência concreta de um livro que o leitor manuseia, que se prega o fim do livro – está 

lá, está latente, mas é preciso que se apure o olhar para perceber. 
 
O expediente da “carta roubada” também será empregado por Carrión em seu A nova 

arte de fazer livros. Após apontar, reiteradamente, a falência da concepção tradicional 

do livro – chegando a propor uma tabula rasa do passado – o artista fecha o livro com 

um posfácio. Ao situar esse texto (atitude algo tradicionalista, que Benjamin e 

Mallarmé, por exemplo, não tomam) quanto à sua criação e circulação, Carrión explica 

brevemente: “Seu título é uma alusão ao polêmico poema do dramaturgo espanhol Lope 

de Vega ‘A nova arte de fazer comédias’” (CARRIÓN, 2011, p. 57). 
 
Como se fosse uma informação sem importância, uma curiosidade, o artista alude não a 

um dramaturgo qualquer, mas a um dos mais importantes dramaturgos da língua 

espanhola. Lope de Vega é, inclusive, o principal representante do teatro espanhol do 

fim da Renascença. 
 
Essa informação é mais que uma curiosidade. Após ser dada, é impossível não olhar 

com desconfiança para essa obra. O “nova” da “nova arte” estampado no título passa 

instantaneamente a não ser mais tão novo assim. Se Benajmin usa a forma material do  
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livro ao atacar (e evidenciar, por consequência) a forma material do livro, Carrión usa 

uma referência à mais canônica tradição ao atacar o uso tradicional do livro. E mais, sua 

“original” divisão entre novo e velho é definitivamente abalada. 
 
Não pretendemos defender aqui que se trata de um mero chiste. Assim como Benjamin 

não mais publicará seus textos em forma de livro após Rua de mão única (e a Origem 

do drama barroco alemão, do mesmo ano), Carrión de fato não voltará a escrever livros 

– ou textos – na acepção tradicional do termo. 
 
É interessante, por outro lado, levantar suspeitas quanto ao termo “alusão”, usado por 

Carrión para relacionar seu texto ao de Lope de Vega. Na verdade, Carrión vincula 

apenas seu título ao autor espanhol. Caberia aqui a pergunta de Gérard Genette, já 

citada no capítulo anterior, em Paratextos editoriais: “como leríamos o Ulysses de 

Joyce se não se intitulasse Ulysses?” (GENETTE, 2009, p. 10). 
 
Concorde-se ou não com o tom escatológico de Carrión (e de Benjamin), é 

importante ter em conta o giro epistemológico para o qual o artista aponta. Se para 

Benjamin era chegado o momento de abandonar a forma livro, e todos os sinais 

apontavam, em suas opiniões, para isso, o livro ainda existe. A ironia benjaminiana 

parece ter vencido: para Carrión não se trata de abolir o livro; o livro, agora, pode 

ser usado para criticar a função tradicionalmente aceita de que ele é somente o 

veículo de conteúdos espirituais. 
 
Antes de finalizarmos esta reflexão e este capítulo, convém reornarmos à 

correspondência entre Carrión e Paz, em que o artista prenuncia o que os 

críticos chamariam de “deserção da literatura” (CARRIÓN, 2003, p. 179). Octavio Paz 

responde aos ataques do jovem ao conceito de literatura: 
 

Lo propio del mensaje literario, creo, es que contiene su propia 
negación: no “vale” (no es) como significado; su valor (su ser) se 
despliega más allá de la significación. La literatura emite significados 
y, apenas los emite, los borra, los pone entre paréntesis, no cree? 
(CARRIÓN, 2003, p. 142) 

 
Eis a lição não confessada pelo “discípulo”. A “alusão”, este pequeno parêntese que 

Carrión põe no fecho de seu livro-manifesto obriga-nos a percorrê-lo novamente. Temos  
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de voltar ao princípio do volume, encará-lo uma vez mais. E nos damos conta 

finalmente de que, de fato, trata-se de fato de um volume, uma “realidade 

autônoma”, sujeita, portanto, a circulações diversas – de ideias, materialidades, 

experiências. E, logicamente, não só ele: todo livro, como Carrión escreve, “é um 

objeto da realidade exterior, sujeito às condições objetivas da percepção, existência, 

troca, consumo, uso, etc.” 
 
Se podemos aprender com o livro-objeto, e com o aporte de Carrión, que o livro pode 

ser entendido como um objeto no mundo, abrindo uma alternativa à concepção 

fundamentalmente transcendental de que o texto existe apenas enquanto espírito, ideia, 

pensamos que não devemos comprar assim tão fácil a ideia de fim da literatura. Antes, a 

partir dessa perspectiva agressiva e escatológica, a literatura pode ser realçada: como 

exemplo, levar em consideração o livro enquanto “realidade autônoma” concorre 

fundamentalmente para a fruição do Rua de mão única de Benjamin. 
 
Afinal, como escreve Paz ao situar a obra de Carrión na tradição mallarmaica: “escribir 

un texto que sea todos los textos o escribir un texto que sea la destrucción de todos los 

textos. Doble faz de la misma pasión por lo absoluto. Cordialmente, Octavio.” 

(CARRIÓN, 2003, p. 143). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO  LUGAR DE UMA CONCLUSÃO 
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O fragmento “POSTO DE GASOLINA”, que abre a obra Rua de mão única (1928) de 

Walter Benjamin, discorre acerca dos suportes que a literatura, e o pensamento, podem 

se valer para circular socialmente: 
 

A construção da vida, no momento, está muito mais no poder de fatos 
que de convicções. E aliás de fatos tais, como quase nunca e em parte 
nenhuma se tornaram fundamento de convicções. Nessas 
circunstâncias, a verdadeira atividade literária não pode ter a pretensão 
de desenrolar-se dentro de molduras literárias – isso, pelo contrário, é 
a expressão usual de sua infertilidade. A atuação literária significativa 
só pode instituir-se em rigorosa alternância de agir e escrever; tem de 
cultivar as formas modestas, que correspondem melhor a sua 
influência em comunidades ativas que o pretensioso gesto universal 
do livro, em folhas volantes, brochuras, artigos de jornal e cartazes. 
Só essa linguagem de prontidão mostra-se atuante à altura do 
momento. As opiniões, para o aparelho gigante da vida social, são o 
que é o óleo para as máquinas; ninguém se posta diante de uma 
turbina e a irriga com óleo de máquina. Borrifa-se um pouco em 
rebites e juntas ocultos, que é preciso conhecer. (BENJAMIN, 2000, p. 
11) 

 
Em primeiro lugar, chama a atenção o intenso recurso a um marcado vocabulário 

técnico (a começar pelo título), que confere um aspecto modernista ao texto, 

como já assinalou Detlev Schöttker (2009, p. 557), em seu posfácio à edição crítica 

dessa obra. Expressões como “construção da vida (Konstruktion des Lebens)”, 

“aparelho gigante (Riensenapparat) da vida social”, “óleo”, “máquinas”, 

“turbina”, “rebites e juntas”  evidenciam também o tom de manifesto que percorre o 

texto; sua proposta é, portanto, explícita: nas “comunidades ativas” modernas, o 

escritor deve recorrer a expedientes os mais ágeis possíveis para publicar suas 

“opiniões”. 
 
Benjamin contrapõe, portanto, as “formas modestas” (unscheinbaren Formen) – que 

seriam análogas a gestos breves do mecânico para borrifar – ao “pretensioso gesto 

universal do livro”, apontado com firmeza o anacronismo deste último. Tal proposição é 

elaborada, de modo ainda mais claro, em outro fragmento da obra, “GUARDA-LIVROS 

JURAMENTADO”: “Nosso tempo, assim como está em contrapposto com o Renascimento 

pura e simplesmente, está particularmente em oposição à situação em que foi inventada 

a arte da imprensa” (IBIDEM, p. 27). 
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O autor, então, atribui a Lutero o papel de estabelecer o livro em seu “sentido 

eminente”: “seu aparecimento [o da arte da imprensa] na Alemanha cai no tempo em 

que o livro, no sentido eminente da palavra, o Livro dos Livros, tornou-se, através da 

tradução da Bíblia por Lutero, um bem popular” (IBIDEM). Seu diagnóstico, portanto, é 

explícito, e parece reafirmar o manifestado na abertura de seu livro: “Agora tudo indica 

que o livro, nessa forma tradicional, vai ao encontro de seu fim” (IBIDEM). 
 
Ainda que possamos entender o livro na acepção renascentista, a contraposição entre o 

volume integral, o “gesto universal do livro”, e as “formas modestas” remonta, 

não obstante, à tradição literária dos primeiros séculos da era cristã, como o cartografa 

Dom Paulo Evaristo Arns na obra A técnica do livro segundo São Jerônimo. Ao 

expor, na seção “Material”, os suportes usados para as composições escritas, Arns 

aponta para a distinção entre o codex, a “obra acabada”, e as schedulae, folhas soltas 

(ou fichas, de onde se originará “cédula”, por exemplo): 
 

ainda que as schedulae possam representar o texto definitivo, existe 
certamente uma oposição que deve ser marcada entre esta palavra e o 
codex, que é a obra acabada. Contesto somente que esta oposição 
possa advir da significação eventual de rascunho do primeiro termo. 
Ela antes provém do fato de que o codex – ou o livro – representa 
certo número de páginas, reunidas com arte, enquanto a schedula, em 
geral, é uma mera folha. (ARNS, 2007, p. 26) 

 
Antes de concluir, então, que se deve tomar schedula por “folha, página”, Arns formula 

a oposição de um modo que pode interessar-nos aqui: “A folha é mais conforme à 

pobreza do que o livro” (IBIDEM). Podemos perceber, então, que Benjamin, valendo-se 

de uma caracterização eminentemente técnica dos polos desta oposição clássica – o 

livro poderia ser comparado a um balde cheio de graxa, enquanto as formas modestas a 

borrifadores –, atualiza esta questão, invertendo o valor a ser atribuído a cada um desses 

gestos: o livro é portanto uma forma obsoleta, que deve dar lugar ao novo regime, 

altamente fragmentário, de circulação. 
 
Não se pode ignorar, porém, uma marcada ironia presente nesse fragmento de 

Benjamin. Se o leitor é levado, de maneira bastante enfática, a aceitar o fim do livro 

como razoável, ele pode surpreender-se ao perceber que, efetivamente, tal proposta foi 

formulada em um fragmento que veio a se converter em livro. Um livro composto de 

aforismos longamente preparados, em parte publicados por Siegfried Kracauer que era  
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redator do suplemento de cultura do jornal Frankfurter Zeitung e  onde Benjamin 

publicou algumas de suas peças aforismáticas antes de o livro ser publicado.    
 
Em Rua de mão única, o  leitor é como que desafiado a perceber o livro como algo a 

mais que o veículo do texto que está lendo; pode-se esquecer, se se ler este texto de 

uma forma “naturalizada”, corriqueira, que o texto à sua frente só existe na forma de 

livro que se segura ou se apoia sobre a mesa. Tal “movimento” pode ser percebido 

na formulação de Michel Melot, a que retornamos: 
 

Mal este livro foi aberto e ele já lhe foge aos olhos, sob o texto que se 
lê. Todavia, você ainda o segura, você também o vê e o manipula para 
abri-lo, para virar suas páginas e o fechar. Após algum tempo você o 
abandona, para logo em seguida retomá-lo, ou simplesmente folheá-lo 
por um longo período. Este livro não será jogado fora, assim espero. 
(MELOT, 2012, p. 23) 

 

Mais especificamente, Benjamin parece não apenas se preocupar em abordar o objeto 

livro em si,16 como também em apresentar as etapas do processo de produção do 

objeto, como podemos notar em “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PARA INDIGENTES”, 

em que Benjamin dramatiza um distrato entre um editor e um autor, como vimos 

anteriormente.  

 

Com efeito, ainda em Rua de mão única, os bastidores do livro são trazidos ao primeiro 

plano, tanto enquanto temática, como na própria estrutura do livro, no seu projeto 

gráfico. Ao ter a atenção chamada para o próprio livro, o leitor encara, em seu projeto  

 
 

16 Mesmo condenando a forma “livro”, Benjamin efetivamente põe tal objeto em discussão, ou seja, 
tematiza-o. Ao apresentar seu artigo “O corpo versus a imprensa”, Hans Ulrich Gumbrecht chama a 
atenção para o que ele considera obliterado na discussão das humanidades: 

este artigo advoga a integração de uma nova perspectiva à práxis da história literária, que, 
por estranho que isso pareça, nunca esteve entre as preocupações dos historiadores 
literários. Por quase dois séculos, eles dedicaram toda a sua atenção à semântica e às formas 
dos conteúdos, deixando de lado – ou simplesmente "folheando" – os mutáveis meios de 
comunicação como elementos constitutivos das estruturas, da articulação e da circulação de 
sentido. Desenvolvi um panorama da história [...] a fim de demonstrar o profundo impacto 
que os mutáveis meios de comunicação exercem não só sobre o sentido e suas formas, mas 
também sobre as funções dos processos comunicativos e sobre a mentalidade daqueles que 
neles estão envolvidos. (GUMBRECHT, 1998, p. 67) 

É interessante observar que Gumbrecht não nomeia propriamente o “meio de comunicação” que abordará; 
o livro será referido indiretamente através do uso do verbo, entre aspas, folhear – ação que caracteriza 
uma atitude possível frente ao codex. Ainda que Gumbrecht mencione o descaso com relação ao objeto 
em si, o livro ocupa um lugar central, e talvez velado, na cultura ocidental. 



73 
 
 
 
gráfico, uma verdadeira ironia gráfica, como afirmamos no terceiro capítulo, que alude 

ao espaço urbano. Como assinala Schöttker (IBIDEM),  o procedimento  fora descrito por 

Benjamin com precisão em uma carta enviada ao amigo Gerschom Scholem em 1926: 

“Os meus ‘aforismos’ se transformaram numa estranha organização, ou construção: 

numa rua <...>” (tradução nossa) [Es ist eine merkwürdige Organisation oder 

Konstruktion aus meinen ‚Aphorismen‘ geworden, eine Straße<...>]. 
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