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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende compreender a modernidade, assim como ela é pensada            

por Walter Benjamin, focando no problema da crise da experiência. Com efeito, o             

cerne da crítica benjaminiana da modernidade está na ideia segundo qual o próprio             

homem já não é mais capaz de comunicar, ou mesmo fazer, experiências. Para tanto,              

nós nos concentramos na interpretação que Benjamin faz de Baudelaire, assim como            

nas suas análises da crise das narrativas tradicionais – um tema intimamente            

conectado ao diagnóstico do declínio da experiência na época moderna. Assim,           

seremos capazes de delinear o quadro geral daquilo que Benjamin chama de            

modernidade. 
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Abstract 

 

The present work aims to comprehend the modernity as thought by Walter Benjamin,             

focusing on the problem of the crisis of experience. In fact, the core of the               

Benjamin’s critique of modernity is in the idea that the man himself can’t             

communicate, or even make, experiences anymore. For this purpose, we will           

concentrate in the Benjamin’s interpretation of Baudelaire, as well as his analysis on             

the crisis of traditional narratives – a subject closely related to the diagnosis of the               

decline of experience in modern times. Therefore, we will be able to outline the              

general framework of what Benjamin call modernity 

 
Key-words: Walter Benjamin, experience, modernity, Charles Baudelaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário 

 

Introdução………………………………………………………………. ………….01 

1. A modernidade na teoria estética de Baudelaire………………………………....04 

2. O que nos resta contar?  

Algumas considerações sobre O narrador  de Walter Benjamin……………………12 

2.1. Narrativa e experiência…………………………………………………….12  

2.2. Aura e narrativa……………………………………………………………18 

3. A modernidade na poesia de Baudelaire…………………………………………27 

3.1. Baudelaire e a vivência do choque………………………………………...27 



3.2. A modernidade “em” Baudelaire: entre o spleen  e o “ideal”.......................31 

4. Considerações finais……………...……………………………………………....36 

Bibliografia………………………………………………………………………….38 

 



Introdução:

No  âmbito  da  história  da  arte,  o  termo  “modernidade”  compreende,  em  geral,  o

período histórico iniciado em meados do século XIX. Junto a tal datação, é comum se

elencar uma série de nomes de artistas. Na pintura, conta-se, geralmente, Manet, Pissarro,

Monet, entre outros. No campo da literatura, por outro lado, teria em figuras como Flaubert

e Baudelaire os seus principais precursores. Este último, cumpre salientar, interessa-nos

mais particularmente, dado o conjunto de questões que atravessam o presente estudo.

Contudo, tão logo localizamos o início da modernidade num período específico no

tempo, somos confrontados com a insuficiência de nossa constatação. Ora, o conceito de

modernidade não descreve apenas uma determinada época da história  que, no campo das‒

belas artes, cobriria, ao menos, parte dos séculos XIX e XX , ele define, sobretudo, um‒

tempo que arroga para si a qualidade de novo, uma época que se constitui numa ruptura

com o passado, e, por isso, deve buscar em si mesmo, e não na tradição, seus próprios

fundamentos. No que concerne à arte, isso se traduz na maior liberdade em relação aos

modelos estéticos clássicos, e na consequente busca por autodeterminação.

Baudelaire representa,  ao seu próprio modo,  esse novo espírito da época moderna.

Nesse sentido, dedicaremos o primeiro capítulo deste trabalho à tentativa de compreender o

modo  como  a  ideia  de  modernidade  se  articula  nas  teorias  estéticas  de  Baudelaire.

Ademais, também será objeto desse capítulo, a crítica que Benjamin dirige a tais teorias. 

Os precedentes das reflexões de Baudelaire sobre a modernidade remontam à célebre

“Querela dos antigos e modernos”. Esta  que, como é sabido, teve lugar na França, na‒

passagem dos seiscentos para os setecentos  dava-se em torno do papel da arte clássica‒

como modelo para a produção artística. Baudelaire irá retomar a posição dos “modernos”,

mas ao fazê-lo introduzirá uma nova perspectiva à questão. Em Baudelaire, o conceito de

modernidade se desloca de uma relação com um passado a ser superado, para se situar  na

interseção entre tempo e eternidade, entre efêmero e perene (HABERMAS, 2000, p. 14). 

Contudo, Benjamin censurará a teoria baudelairiana da modernidade, que, segundo ele,

padeceria  da falta  de uma articulação apropriada entre  modernidade e  antiguidade.  Tal

articulação, com efeito, Benjamin a encontrará não no teórico Baudelaire, mas no poeta

Baudelaire. 

No entanto, antes de tratar dos textos em que Benjamin se dedica à crítica da poesia de

Baudelaire, buscaremos trabalhar alguns dos seus textos anteriores. Faremos isso porque ‒

como observa Gagnebin  a “arqueologia da modernidade”, empreendida por Benjamin‒

em seus ensaios sobre Baudelaire e no Trabalho das Passagens, de certo modo, já começara
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a ser fundamentada “em toda a sua reflexão anterior a respeito do declínio da experiência

no  sentido  pleno  de  Erfahrung,  e,  conjuntamente,  do  fim  da  narração  tradicional”

(GAGNEBIN, 2013, p. 55).

De fato, a poesia de Baudelaire  bem como a literatura moderna como um todo  é‒ ‒

atravessada pela incapacidade de transmissão de experiências (Erfahrung). Diante de tal

incapacidade,  o  homem  moderno  se  vê  preso  a  um  dilema   dilema  este  pleno  de‒

consequência não só para o âmbito literário,  mas também para o campo da ética e da

política. Gagnebin,  na  “Introdução”  de  seu  História  e  narração  em Walter  Benjamin,

resume bem esse dilema que marca, na filosofia de Benjamin, a condição do homem na

modernidade. Conforme considera Gagnebin, tal dilema está na: 

tensão  paradoxal  entre  o  reconhecimento  lúcido  do  fim  das  formas
seculares  de  transmissão  e  de  comunicação,  do  fim  da  narração  em
particular,  e  a  afirmação  enfática  da  necessidade  política  e  ética  da
rememoração  [...],  portanto  da  necessidade  de  uma  outra  escritura  da
história” (GAGNEBIN, 2013, p. 6).

 

Assim  sendo,  o  segundo  capítulo  desta  monografia  será  dedicado  ao  ensaio  O

narrador, escrito, por Benjamin, na década de 1930. Por meio de sua leitura, pretendemos

alcançar uma maior compreensão da crise dessas “formas seculares de transmissão e de

comunicação”  o que poderíamos resumir como o declínio da narrativa, no sentido mais‒

amplo que esta palavra ganha em Benjamin, ou seja, segundo sua própria definição ela é “a

faculdade  de intercambiar  experiências” (BENJAMIN, 2012,  p.  213).  Também será  no

segundo  capítulo  que  buscaremos  elucidar  o  sentido  de  uma  série  de  conceitos

fundamentais para o pensamento de Benjamin e para este trabalho monográfico, dentre eles

o próprio conceito de experiência, um dos conceitos mais fundamentais no contextos da

nossa discussão.

Em verdade, é preciso  ter  absoluta  clareza  quanto  ao  sentido  do  conceito

benjaminiano de experiência. Essa necessidade se torna ainda mais patente se levarmos em

consideração que o termo experiência é bastante recorrente na história da filosofia. Assim,

com  o  intuito  de  evitar  possíveis  confusões  por  parte  do  leitor,  devemos  nos  ater,

primeiramente, ao sentido que esse conceito tem na filosofia benjaminiana – sentido este

que,  como  teremos  oportunidade  de  constatar  melhor,  está  muito  mais  próximo  dos

provérbios  e  das  histórias  transmitidas  de  geração  em  geração  do  que  da  precisão  e

ordenação do experimento científico.
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Nesse  sentido,  Benjamin  chama  atenção  para  o  fato  de  que  a  experiência  que  as

gerações mais velhas transmitiam, com todo o peso de sua autoridade, aos mais jovens já

não existe mais. 

Benjamin  encontrará  a  razão  para  tal  crise  no  avanço  da  técnica  moderna  e  na

dissolução das formas de vida comunitárias. Por um lado, houve a perda do horizonte de

práticas e experiências comuns que unia narrador e ouvinte, assim como as gerações mais

velhas  às  mais  jovens.  Por  outro  lado,  a  técnica  moderna  altera  a  tal  ponto  a  nossa

experiência cotidiana da realidade que nossas histórias não conseguem mais acompanhar

tais mudanças.

Diante  de  um cenário  tão  adverso  à  narrativa  e,  também,  a  própria  poesia  lírica,

Baudelaire encarna, em As flores do mal, o paradoxo entre a consciência da dissolução da

experiência  e  a  tarefa  de  rememoração dessa experiência.  É  esse paradoxo que,  como

teremos oportunidade de ver no terceiro capítulo,  expressa-se na relação entre  spleen  e

“ideal”.
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1. A modernidade na teoria estética de Baudelaire

O ensaio  de  Charles  Baudelaire  O pintor  da  vida  moderna,  publicado no jornal

Figaro, em 1863, tem por objeto as gravuras de um pintor de nome Constantin Guys  a‒

quem Baudelaire chama de Sr. G, a fim de garantir-lhe o anonimato. O texto parece ser o

ponto culminante das reflexões estéticas que Baudelaire vinha desenvolvendo, pelo menos,

desde os anos de 1840.

Nesse sentido, a escolha do tema do ensaio é motivada por algo que está além do

gosto pessoal do autor pelo trabalho do pintor em questão. Em verdade, ela é motivada

muito mais pela concepção que o poeta francês buscou desenvolver sobre o belo. Ora, se

Baudelaire escolhe analisar a obra de Guys e não a de um Ticiano ou de um Rafael  para‒

ficarmos só nos exemplos dados pelo próprio poeta , não é por outro motivo senão por‒

conta do modo como ele próprio compreende a beleza. Afinal, foi tal compreensão que lhe

ensinou a atentar não só para a beleza que há nas grandes obras de arte, já consagradas pela

tradição, mas também para as obras de artistas menores, artistas que não gozam de grande

reconhecimento, mas cujas obras também apresentam alguma beleza.

No Salão de 1846, texto escrito cerca de vinte anos antes do ensaio sobre Guys, já é

possível  observar  os  traços  essenciais  da  teoria  estética  baudelairiana.  Em  um  trecho

particularmente  esclarecedor,  ele  diz:  “toda  a  beleza  contêm,  assim  como  todos  os

fenômenos possíveis, algo de eterno e algo de transitório  de absoluto e de particular. A‒

beleza absoluta e eterna não existe, ou não é mais que uma abstração extraída da superfície

geral das belezas diversas” (BAUDELAIRE, 1986, p. 687; tradução minha).

Colocando-se,  desse  modo,  contrário  à  ideia  tradicional  do  Belo  uno,  eterno  e

absoluto, Baudelaire procura elaborar o que ele chamará, dezessete anos mais tarde, de

uma “teoria racional e histórica do belo” (BAUDELAIRE, 2010, p. 17). Contudo, isso não

implica a negação por completo do caráter eterno do belo; isto é, ainda que a beleza não

possa  ser  concebida  atemporalmente,  que  ela  não  possa  se  dissociar  do  seu  elemento

histórico,  ela continua possuindo um elemento eterno que,  no entanto,  só se deixa ver

naquilo que é transitório:

O belo é feito de um elemento eterno, invariável, cuja quantidade é muito
difícil de ser determinada, e de um elemento relativo, circunstancial, que
será  como preferirem: um em cada vez ou todos ao mesmo tempo  a‒ ‒
época,  a moda,  a moral,  a paixão. Sem esse segundo elemento, que é
como que a envoltura deleitável, provocante, apetitosa do divino manjar,
o primeiro elemento seria indigerível, imperceptível, pouco adequado e
pouco apropriado à natureza humana (Idem, p. 17).
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Baudelaire chama esse segundo elemento de modernidade; como ele próprio coloca:

“a modernidade é  o transitório,  o  fugidio,  o  contingente,  a  metade da arte,  cuja  outra

metade é o eterno e o imutável” (Idem, p. 35). O esforço do artista passa a ser, então, o de

extrair desse elemento histórico aquilo que há de eterno, uma vez que o que há de eterno na

beleza só se revela  revestido pelos costumes de uma época,  ou seja,  por  aquilo que é

próprio a um momento histórico específico. A partir disso, podemos entender por que o

ensaio sobre Guys insiste em temas que, à primeira vista, poderiam parecer fúteis. Não se

trata aqui de um mero capricho, fruto daquela excentricidade tipicamente imputada aos

gênios.  Se  Baudelaire  se  interessa  pela  moda,  por  exemplo,  é  porque  ela  é  capaz  de

manifestar o belo, nas mais variadas formas que ela assumiu ao longo da história. 

Com os olhos voltados para o seu próprio tempo, o artista moderno assume para si a

tarefa de fixar, na obra de arte, as imagens fugidias do presente. Isso, cabe acrescentar,

também os artistas do passado o fizeram. Até mesmo as grandes obras do passado, só se

tornaram o que são, porque os artistas souberam extrair a beleza do passado que, para eles,

era  o  presente.  Cumpre  aos  artistas  do  presente  fazer  o  mesmo.  Não  lhes  caberia

simplesmente imitar  os grandes  mestres  do passado,  ou,  no máximo,  poderiam fazê-lo

como  um  meio,  um  exercício,  para  auxiliar  na  representação  da  beleza  presente.  Na

verdade,  ele até poderia tirar  grandes lições dos antigos mestres, ao menos no que diz

respeito às suas técnicas e formas de composição, mas nunca quanto ao tema e inspiração.

Referindo-se a uma frase em que Baudelaire comenta a relação de Richard Wagner com a

Antiguidade,  Benjamin  diz:  “a  frase  contém,  in  nuce,  a  teoria  baudelairiana  da  arte

moderna.  Segundo  ela,  o  caráter  modelar  da  Antiguidade  limita-se  à  construção;  a

substância e a inspiração da obra são o seu lado moderno” (BENJAMIN,  2015, p. 83).

O esforço de salvar o presente do esquecimento demanda do artista uma aguçada

sensibilidade, sempre interessada por tudo aquilo que a rodeia e, ao mesmo tempo, voltada

para a novidade. O novo, entretanto, não se refere simplesmente àquilo que há de mais

atual; na verdade, ele parece estar muito mais na intensidade do olhar do observador do

que nas próprias coisas. Lembremo-nos aqui do conto de Poe, O Homem da multidão, em

que um homem, depois de um longo período de doença, senta-se à janela de um café e

observa  absorto  uma  multidão  tomar  as  ruas  de  Londres.  Seu  olhar,  o  olhar  de  um

convalescente, vê o mundo tal qual uma criança, isto é, vê as coisas ao seu redor como se

fosse a primeira vez que lhes dirigisse o olhar. Ambos, tanto a criança como convalescente,

tem em comum a  “faculdade  de  se  interessar  vivamente  pelas  coisas,  até  mesmo por

aquelas mais aparentemente triviais” (Idem, 2010, p. 25).
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Guys, como se sempre estivesse em estado de convalescença, mantêm vivo o seu

interesse por aquilo que há de mais banal. Ele é um tenaz observador da vida cotidiana.

Mas, para isso, precisa manter-se incógnito, longe dos olhos daqueles a quem ele observa;

e é a multidão que lhe oferecerá abrigo. Nela, o artista não é visto como tal, como um

artista, ele é apenas mais um dentre milhares. Movendo-se incógnito em meio a ela, ele

chega a perder a fixidez da sua própria identidade: “é um eu insaciável do não-eu” (Idem,

2010, p. 31). É essa identidade cambiante que lhe permite perceber a novidade; pois, se

esta se encontra não nas coisas mesmas, mas no olhar do artista, este precisa  ele próprio,‒

sua identidade e sua percepção  passar por constantes transformações.‒

Cabe salientar que, se, nas suas reflexões estéticas, Baudelaire irá exaltar a condição

de incógnito na  qual  o  artista  se  encontra,  em sua poesia,  entretanto,  ele  adotará  uma

posição mais cautelosa e  por assim dizer  menos otimista. Tomemos como exemplo o‒ ‒

poema “O albatroz”. Nele, o poeta amargura a condição de um exilado. Em verdade, ao

compará-lo a uma ave impedida de alçar voo, Baudelaire aponta para a condição paradoxal

do  poeta  moderno.  No  poema,  este  paradoxo  se  expressa  de  modo  exemplar  pela

contradição entre a altivez do pássaro que voa livremente sobre o mar a acompanhar os

navios, e a desgraça de estar preso ao chão, capturado:

Às vezes, por prazer, os homens da equipagem
Pegam um albatroz, imensa ave dos mares,
Que acompanha, indolente parceiro de viagem,
O navio a singrar por glaucos patamares.

Tão logo o estendem sobre as tábuas do convés,
O monarca do azul, canhestro e envergonhado,
Deixa pender, qual par de remos junto aos pés,
As asas em fulge um branco imaculado.
Antes tão belo, como é feio na desgraça
Esse viajante agora flácido e acanhado!
(BAUDELAIRE, 2006, p. 124-125)

Deslocado do resto do mundo, mas ao mesmo tempo preso em meio a multidão, é

desse modo que podemos resumir a condição paradoxal do poeta baudelairiano:

O Poeta se compara ao príncipe na altura
Que enfrenta os vendavais e ri da seta no ar;
Exilado no chão, em meio à turba obscura,
As asas de gigante impedem-no de andar
(Idem, p. 125).
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Mas, se o poeta aparece aqui desprovido da dignidade que lhe é apropriada  e é‒

visto  como mais  um entre  tantos  indivíduos  que  compõem uma multidão   isso  não‒

implica em dizer que essa carência não possua algum grau de positividade. 

É bastante conhecido o comentário feito por Benjamin, ao final do seu ensaio Sobre

alguns motivos na obra de Baudelaire  texto que analisaremos com maior profundidade‒

mais  adiante  (Capítulo  III)  ,  a  um  dos  poemas  em  prosa  de  Baudelaire,  poema‒

significativamente intitulado de “Perda da auréola”. Nele, Baudelaire apresenta um diálogo

entre  dois  amigos,  entre  eles  um poeta.  Este  é  interpelado  pelo  seu  colega,  que  sem

esconder sua surpresa questiona o que ele, “o bebedor de quinta-essências”, “o saboreador

de ambrósia”, fazia “num lugar reles” (BAUDELAIRE apud BENJAMIN, 2015, p. 148).

O poeta responde, então, narrando um evento que, há pouco, ocorrera com ele. Conforme

conta o poeta:

ao tentar atravessar o boulevard a toda pressa, e ao saltar na lama através
desse caos movimentado onde a morte avança a galope de todos os lados
ao mesmo tempo, minha auréola,  num movimento brusco,  caiu-me da
cabeça no lodo do macadame. Não tive coragem para apanhar. Julguei
menos desagradável  perder as minhas insígnias do que partir  os ossos
(Ibidem).

Mesmo que, inicialmente, ele se mostre um tanto quanto vacilante diante da sua nova

condição, ao cabo, o poeta parece estar até satisfeito com ela: “E depois, disse comigo

mesmo, há males que vêm para o bem. Agora posso passear incógnito, fazer más acções e

entregar-me à crápula, como os simples mortais” (Ibidem). Aqui, o poeta se compraz da

perda daquilo que o diferenciava dos demais – não mais ele participa de um mundo divino,

transcendental, eterno, a vivência da multidão o lança em meio ao mundano. 

Se é verdade que Guys, assim como o poeta de Baudelaire, precisa estar em meio à

multidão,  não  é  menos  verdade que,  em algum momento,  ele  precisará  recolher-se na

solidão para  compor  suas  gravuras.  É  nesse  segundo momento  que ele  dará  forma ao

material acumulado, ao longo do dia, em sua memória. Por isso, não lhe serviria em nada

ter  aquele  espírito  de  criança,  de  eterno  convalescente,  se  lhe  faltassem  os  meios

adequados  para  exprimir-se.  Daí  Baudelaire  caracterizar  o  gênio  como:  “a  infância

controladamente recuperada, a infância agora dotada, para expressar-se, de órgãos viris e

do espírito analítico que lhe permitem ordenar a soma involuntariamente acumulada de

materiais” (Idem, p. 28).

Numa passagem que viria a se tornar célebre, Baudelaire compara o trabalho do Sr.

G. ao de um esgrimista.“Como se temesse que as imagens lhe escapassem” (Idem, p. 32), o

Sr. G. luta, “esgrimindo com seu lápis, sua caneta, seu pincel” (Ibidem), para fixá-las no
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papel. É contra o esquecimento, como já devemos ter notado, que ele trava essa luta. Sua

memória e sua imaginação agem, por conseguinte, mediando a relação com a realidade.

No lugar de uma arte mimética, Baudelaire defende uma arte mnemônica. A natureza

não forneceria, então, nenhum critério de verdade. Não caberia ao artista procurar imitá-la,

fidedignamente, no momento em que ela lhe aparece. “Na verdade”  afirma o próprio‒

Baudelaire  “todos os bons e verdadeiros desenhistas desenham segundo a imagem que se‒

inscreve em seu cérebro, e não segundo a natureza” (Idem, p. 40). Se, ao contrário, o artista

busca  se ater  demasiadamente  ao seu modelo,  tentando reproduzi-lo  em seus  mínimos

detalhes, a proporção e a harmonia ver-se-iam violadas: “quanto mais o artista se debruça

sobre o detalhe, mais a anarquia aumenta” (Ibidem).

O artista, quando no momento solitário da sua criação, deve impor ordem a essa

anarquia que a realidade lhe ofereceu: “e as coisas renascem sobre o papel, naturais, e mais

naturais; belas, e mais belas; singulares e dotadas, como a alma do autor, de uma vida em

estado de exaltação” (Idem, p. 32). No seu texto “Baudelaire, Benjamin e o Moderno”,

Gagnebin se refere a esta mesma passagem para, então, afirmar que, segundo Baudelaire,

“a arte consegue criar uma natureza mais verdadeira que a própria natureza” (GAGNEBIN,

2005, p. 145). Mais adiante, Gagnebin continua, dizendo: “recusa da natureza enquanto

critério de verdade e transfiguração do real pela memória e pela imaginação, essas bases da

estética  baudelairiana  impõem à  arte  uma tarefa  extenuante:  a  de  corrigir  a  natureza”

(Idem, p. 146).

Vem ao encontro  dessa  tarefa  o esforço da moda e da maquiagem,  que é,  nesse

sentido, um esforço para reformular a natureza. Outrossim, a arte transfigura a realidade;

diante da efemeridade desta, ela apresenta a insistência da obra em manter-se viva, mais

viva, portanto, que a própria vida, mais real que a realidade. A modernidade de Baudelaire,

ao menos a que se apresenta nas suas teorias, é uma expressão desse confronto; enquanto a

parte histórica,  circunstancial,  que cabe a beleza,  ela manifesta a tensão entre eterno e

transitório.

Ao final de 1938, Benjamin envia ao Instituto de Pesquisa Social o seu ensaio  A

Paris do Segundo Império na obra de Baudelaire. Caso lograsse sucesso com este ensaio,

Benjamin gostaria de fazer dele “um modelo rigoroso do trabalho sobre as  Passagens”1

(BENJAMIN, 2015, p. 231)  trabalho ao qual Benjamin vinha se dedicando há anos, mas‒

que, em razão de sua morte prematura, nunca chegará a ser concluído. O ensaio, todavia, é

rejeitado pelo Instituto e sofre duras críticas por parte de Adorno, que, em carta endereçada

1. Ao menos, é desse modo que Benjamin se expressa em uma carta enviada ao seu amigo 
Gershom Scholem, datada de 8 de julho de 1938. 
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a Benjamin, questiona a sua falta de elaboração teórica, censurando-o, em especial, por sua

falta  de  mediação  dialética:  “permita-me  aqui  me  expressar  de  modo  tão  simples  e

hegeliano quanto possível. Ou muito me engano ou essa dialética é falha numa coisa: em

mediação” (ADORNO-BENJAMIN, 2012b, p. 401).

Naquele  mesmo  ensaio,  é  Benjamin,  por  sua  vez,  quem  censurará  a  teoria

baudelairiana da arte moderna. Em tom pejorativo, ele condenará essa teoria, afirmando

sobre  ela:  “não  se  pode  dizer  que  seja  um pensamento  que  vá  ao  fundo da  questão”

(BENJAMIN, 2015, p. 84). Para Benjamin, esse pensamento carece, sobretudo, de uma

articulação  apropriada  entre  modernidade  e  Antiguidade.  Essa  articulação,  no  entanto,

Benjamin a encontrará nos poemas de  As flores do mal.  Seguindo Gagnebin,  podemos

dizer, então, “que Benjamin descobre ‘em’ Baudelaire uma modernidade que não coincide

com a modernidade ‘segundo’ Baudelaire”(GAGNEBIN, 2005, p. 147).

Benjamin destaca o poema  O cisne,  como um exemplo nítido dessa modernidade

“em”  Baudelaire   essa  modernidade  que  não  se  encontra  expressa  nos  seus  textos‒

teóricos, mas sim na sua poesia. No poema, Paris é apresentada como uma cidade frágil,

uma cidade assujeitada a mudanças tão rápidas e constantes quanto profundas:

A estatura  de  Paris  é  frágil;  toda  ela  está  rodeada  de  símbolos  de
fragilidade.  Fragilidade  criatural   a  negra  e  o  cisne   e  histórica  ‒ ‒ ‒
Andrômaca, ‘viúva de Heitor e mulher de Heleno’. O que as une é o luto
por  aquilo  que  foi  e  a  desesperança  em  relação  ao  que  virá.  Essa
debilidade é elemento que, em última instância, mais intimamente liga a
modernidade à Antiguidade. Paris, sempre que aparece em As flores do
mal, traz as marcas disso (BENJAMIN, 2015, p. 84).

As reformas empreendidas pelo barão de Haussmann transformaram radicalmente a

fisionomia da Paris do século XIX. Diante de tais transformações, diante de uma cidade

que lhe é cada vez mais estranha, o cidadão parisiense é confrontado com a efemeridade da

sua própria vida. As ruínas da sua cidade lembram-lhe das ruínas das grandes cidades do

passado; lembram-lhe que, assim como estas e seus cidadãos desapareceram, também ele e

sua cidade estão fadados ao mesmo destino. A Antiguidade, com isso, não aparece como

um modelo a ser seguido ou rechaçado pela civilização moderna, mas tão somente como

ruína. 

Destarte, Antiguidade e modernidade se encontram unidas pelo destino em comum, a

saber, a destruição, a morte.  Assim como o antigo transformou-se em ruína,  também o

moderno  se  transformará.  A  modernidade  se  caracterizaria,  assim,  por  uma  aguda

consciência da morte:
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É esta  convergência  entre  passado e  presente  na forma do seu futuro
comum, a morte, que caracteriza a consciência temporal da modernidade.
O sempre-novo revela-se  na sua obsolescência essencial,  no brilho da
vida fulgura a chama da destruição (GAGNEBIN, 2005, p. 149).

Diante desse cenário de destruição, diante de um tempo que a tudo e a todos devora,

Baudelaire  opõe  “a  frágil  perenidade  do  poema”  (Idem,  151).  Mas,  se  a  poesia  de

Baudelaire conseguiu manter-se viva não foi por ter se contentado em apresentar a antiga

Paris em sua simplicidade bucólica, tampouco foi por ter buscado celebrar o progresso,

descrevendo a nova Paris de Haussmann em toda sua glória. Ao contrário, os poemas de

Baudelaire perduraram porque apresentam uma metrópole transformando-se em ruína. 

Embora,  cabe  ressaltar,  essa  metrópole  nunca  aparece  descrita  em seus  aspectos

físicos nos poemas de As flores do mal. Assim como não encontramos, no conjunto desses

poemas, nenhuma imagem que evoque a capital francesa em seus aspectos materiais mais

característicos. Nem a Notre-Dame, nem a Sacré-Coeur ou o Arco do Triunfo, seus poemas

não nos apresentam nenhum grande monumento ou algo do tipo; não há neles o menor

sinal de alguma imagem a partir da qual poderíamos identificar a paisagem da metrópoles

francesa.  Na verdade,  em parte  alguma de  As flores  do  mal,  deparamo-nos  com uma

descrição  da  paisagem urbana parisiense.  Sobre  isso,  Benjamin dirá,  em  Sobre  alguns

motivos na obra de Baudelaire, que:

Baudelaire não descreve nem os habitantes nem a cidade. Essa recusa
colocou-o na posição de ter que evocar sempre a cidade na forma das
pessoas que a habitam. A sua multidão é sempre a da grande cidade, a sua
Paris é sempre superpovoada (BENJAMIN, 2015, p. 119).

Sobre a capital francesa, pesa o véu da multidão; e, com efeito, é sempre através

desse “véu em movimento” que Baudelaire vê Paris (Idem, p. 120). A multidão e a cidade

se confundem. E é a partir dos habitantes dessa multidão que Paris aparece nos poemas de

As flores do mal. Esse aparecimento se dá sob o signo da fugacidade, da destruição. 

Se o antigo e o novo se comunicam pelo fato de terem ambos o mesmo destino, um

futuro  comum,  foi,  então,  apresentando  Paris  no  cumprimento  desse  destino, que

Baudelaire  conseguiu tornar  perene os seus  poemas.  No entanto,  as  condições  de vida

dessa época não se revelavam muito favoráveis à poesia lírica. As grandes transformações

na vida do homem  ocasionadas, em larga medida, pelos avanços da técnica industrial e‒

pelo crescimento das grandes metrópoles europeias  não deixou incólume o campo das‒

artes. De fato, no decorrer dos séculos XIX e XX, ocorreram profundas mudanças tanto na

produção como nas condições de recepção das obras de arte. Tais mudanças acabam por
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gerar um ambiente hostil à própria poesia lírica. Em verdade, referindo-se a As flores do

mal,  Benjamin  nos  lembra  que  entre  os  motivos  dessa  obra  há  aqueles  “que  tornam

problemática a própria poesia lírica” (BENJAMIN, 2015, p. 148). 

Podemo dizer que, não só a poesia de Baudelaire, mas toda a literatura moderna se

caracterizaria pela aguda consciência da sua própria incapacidade de realmente narrar uma

história – ou melhor, num sentido mais amplo – de transmitir uma experiência2. Ao mesmo

tempo,  somos confrontados com a  necessidade  da reescritura da nossa história,  com a

tarefa de  como diz a famosa Tese VII sobre o conceito de história  “escovar a história a‒ ‒

contrapelo”  (BENJAMIN,  2005,  p.  70). Estamos,  portanto,  diante  de  um  dilema  que

transcende  o  campo da  teoria  literária  e  nos  coloca  a  questão,  tão  cara  à  filosofia  de

Benjamin, sobre a redenção da humanidade.

Baudelaire se mostra essencial na compreensão desse dilema. Nesse sentido, ele não

seria,  como  afirma  Gagnebin,  “o  primeiro  poeta  moderno  por  ter  tematizado  a

modernidade,  mas  porque  sua  obra  inteira  remete  à  questão  da  possibilidade  ou  da

impossibilidade da poesia lírica na nossa época” (GAGNEBIN, 2005, p. 147). 

Aqui,  porém,  avizinhamo-nos dos  temas  abordados  nos  próximos  capítulos  desta

monografia.  Dedicar-nos-emos,  no  capítulo  seguinte,  ao  trabalho  de  compreender  o

desaparecimento  da  arte  de  narrar,  de  transmitir  experiências;  nesse  contexto,  será

igualmente essencial para o nosso trabalho, procurar entender conceitos como: experiência,

aura, por exemplo.

2. É bem verdade que a lírica, em geral, não é considerada tecnicamente como uma 
narrativa. Contudo, Benjamin a compreende a luz do problema da transmissibilidade da 
experiência, ou seja, do mesmo modo como ele trata o trabalho de Leskov em O narrador. 
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2. O que nos resta contar?

Algumas considerações sobre O narrador de Walter Benjamin

2.1. Narrativa e experiência

Apesar  de  seu  tamanho  reduzido,  o  texto  Experiência  e  pobreza não  deve  ser

menosprezado.  Logo  no  início  desse  pequeno  texto,  num  trecho  que  depois  será

reproduzido  ipsis  litteris no  ensaio  O  narrador,  Benjamin  constata  que  os  soldados

voltavam calados  da  guerra  (primeira  guerra  mundial),  “mais  pobres  em  experiências

comunicáveis, e não mais ricos” (BENJAMIN, 2012b, p. 124). Poderíamos supor que tal

silêncio  é  fruto  do  horror  que  qualquer  guerra  deve  provocar  nos  homens  que  a

testemunham.  Benjamin,  contudo,  encontrará  a  razão  para  o  mutismo  dos  soldados,

precisamente,  naquilo que distingue a  Primeira  Guerra das  guerras  que a  antecederam.

Trata-se do emprego em larga escala da técnica moderna em campo de batalha:

Uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos viu-
se sem teto, numa paisagem diferente em tudo, exceto nas nuvens, e em
cujo centro, num campo de forças de correntes e explosões destruidoras,
estava o frágil e minúsculo corpo humano.
Uma forma completamente nova de miséria recaiu sobre os homens com
esse monstruoso movimento da técnica (BENJAMIN, 2012b, p. 124).

Essa nova forma de miséria é a razão do silêncio dos soldados. É ela que faz do

mundo um lugar totalmente estranho para os homens, impedindo que estes se apropriem

daquilo  que  se  passou  com  eles  próprios,  por  mais  significantes  que  sejam  esses

acontecimentos passados, e ninguém há de dizer que a primeira grande guerra não foi um

acontecimento significante. Essa miséria é a miséria de experiência (Erfahrung). Esta, tal

como  Benjamin  a  entende,  não  deve  ser  confundida  com  um  processo  que  pretende

recolher e fixar informações na consciência; tampouco, devemos compreendê-la como um

sinônimo  de  experimento,  isto  é,  como  uma  série  de  observações  orientadas  por  um

método científico. Na verdade, ela está muito mais próxima dos provérbios e das histórias

transmitidas  de  geração  em  geração  do  que  da  precisão  e  ordenação  do  experimento

científico.

Não é ocioso lembrar, entretanto, que o conceito de experiência não é unívoco no

pensamento de Benjamin. Atravessando praticamente toda a sua obra, estendendo-se desde

os seus textos de juventude até os textos da década de 1930  pertencentes à sua chamada‒

fase materialista , tal conceito passa por mudanças significativas durante esse período. No‒
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entanto, precisamos reconhecer as limitações do presente trabalho. Fugiria ao escopo desta

monografia  analisar  os  textos  anteriores  aos  anos  de  1930,  interessa-nos,  mais

particularmente, o tratamento dado à questão da experiência e do seu declínio durante a

fase materialista da filosofia de Benjamin. Por ora, deter-nos-emos, principalmente, no seu

ensaio O narrador.

Redigido no ano de 1936, O narrador é dedicado ao escritor russo Nikolái Leskov.

Encontra-se no centro desse ensaio a ideia segundo a qual a arte de narrar e, portanto, a

própria  figura  do  narrador  estão  na  iminência  da  extinção.  Benjamin  procura,  então,

estabelecer um nexo entre esse fenômeno e a decadência da experiência. Ora, não é difícil

compreender  o  sentido  desse  nexo,  se  considerarmos  que  Benjamin  define  a  própria

narrativa como “a faculdade de intercambiar experiências” (BENJAMIN, 2012b, p. 213).

Com efeito, a experiência é a matéria-prima do narrador: “o narrador retira o que ele conta

da experiência: da sua própria experiência ou da relatada por outros. E incorpora, por sua

vez, as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes” (BENJAMIN, 2012b, p. 217).

Esse  intercâmbio  de  experiências  tem um caráter  fundamentalmente  oral.  É  bem

verdade que Leskov era um escritor, e que, no ensaio a ele dedicado, Benjamin se refere

tanto  às  narrativas  escritas  quanto  àqueles  provérbios  e  histórias  que  nunca  foram

transpostos para o papel. Mas, o essencial aqui é, mormente, que, para Benjamin, mesmo

as narrativas escritas se nutrem sempre das histórias transmitidas oralmente ao longo das

gerações. De resto, dirá Benjamin que “entre as narrativas escritas, as melhores são as que

menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos”

(Idem, p. 214).

 A despeito  disso,  é  curioso  observar  que,  em nenhum momento  do  seu  ensaio,

Benjamin faz menção a algum tipo de técnica literária de reprodução da oralidade. Tal

lapso servirá de argumento para Gagnebin endossar a tese, inspirada em Adorno, segundo a

qual o ensaio sobre Leskov trataria não só da narrativa na sua dimensão literária,  mas

também  levaria  em  consideração  a  sua  dimensão  antropológica.  De  fato,  segundo  o

comentário  de  Gagnebin,  podemos  dizer  que,  na  origem de  todas  aquelas  histórias  e

provérbios gestados no seio de uma tradição, encontramos algo da ordem de uma pulsão

(Trieb) da narrativa. Recorrendo a um verbete dedicado a definição do “narrar”, escrito por

Alexander Honold, Gagnebin define os dois objetos da pulsão da narrativa. Por um lado, a

narrativa persegue a possibilidade de “dizer a temporalidade e, portanto, procurar formas

de  reconciliação  com  a  inelutabilidade  da  finitude  e  da  morte  através  da  memória

narrativa” (GAGNEBIN, 2014,  p.  223);  por  outro,  ela  deseja  “criar  formas de relação
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comunicativa – fundada na mímesis – com aquilo que não é humano, que é destituído de

linguagem, mas que pode ser dotado de sentido por meio da narração” (Ibidem).

Por ora, porém, interessa-nos muito mais compreender o modo como Benjamin trata

a narrativa  que, como já dissemos, não é pensada tanto como um gênero literário, mas‒

muito mais num sentido mais amplo que englobaria, também, as narrativas exclusivamente

orais. Neste particular, seguindo as observações de Gagnebin em seu artigo “O trabalho de

rememoração de  Penélope”,  gostaríamos  de  chamar  atenção para  o  sentido  da palavra

“épico” no ensaio sobre Leskov. Segundo a autora, tal vocábulo é sempre utilizado por

Benjamin em um sentido muito geral, que, na esteira da Poética de Aristóteles, opor-se-ia

ao  dramático  e  ao  lírico  e  designaria  “de  maneira  abrangente  o  gênero  narrativo,

entendendo o epos como o relato, em prosa ou em verso, dos feitos e acontecimentos que

envolvem um herói  ou um povo” (GAGNEBIN, 2014, p.  220).  Ademais,  recorrendo à

etimologia da palavra  Erzähler, geralmente traduzida por “narrador”, Gagnebin argumenta

que  essa  palavra  “remete  ao  verbo   erzählen,  narrar,  contar  em  geral,  e  não

necessariamente à noção  pertinente ao universo da teoria literária  do narrador como‒ ‒

como voz narrativa presente (ainda que disfarçada) num texto” (Ibidem). Em suma, ambos

os argumentos de Gagnebin reforçam que, no ensaio de Benjamin, o termo narrativa tem

um caráter mais geral. 

Nesse sentido, o ensaio O narrador, ao contrário do que o nome pode sugerir, não

tem por objetivo a determinação das características da narrativa enquanto gênero literário,

muito menos, pretende ser um comentário exaustivo da obra de Nikolai Leskov, como o

subtítulo parece insinuar:  Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Não. Benjamin

está  muito  mais  interessado  na  narrativa  enquanto  um  processo  de  transmissão  de

experiências.  De fato, o  decisivo para o filósofo berlinense  e  o que atravessa a sua‒

reflexão não só sobre as narrativas tradicionais em O narrador, mas também sobre a lírica,

sobre a épica e, até mesmo, sobre o romance  é o tema da experiência.‒  Seja tratando dos

contos de Leskov, dos poemas de Baudelaire ou, até mesmo, dos romances de Proust, o

que está em questão para Benjamin é sempre o problema da experiência.

Mas, mais particularmente, ensaio O narrador, como o próprio título já indica, gira

em torno da figura do Erzähler, isto é, do narrador. Este é pensado, por Benjamin, a partir

de dois “tipos fundamentais”  (BENJAMIN, 2012b, p. 215), são eles  como ele próprio‒

coloca  o “camponês sedentário” e “marinheiro comerciante” (‒ Ibidem). Ambos tem em

comum o fato de evocarem a ideia de uma distância  seja ela temporal, como no primeiro‒

caso, em que as palavras do camponês se estendem no tempo até às gerações mais antigas,
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ou espacial,  como no segundo caso,  em que o marinheiro carrega consigo histórias de

lugares longínquos e desconhecidos.

Cumpre observar,  ainda,  que esses  dois tipos  não se apresentam necessariamente

separados, um mesmo narrador poderia acumular as qualidades do camponês que escolheu

fixar-se  em  sua  terra  e  do  marujo  que  decidiu  partir  para  terras  distantes.  Um  caso

paradigmático  dessa  união  é  a  figura  do  artífice  das  corporações  medievais.  Pensados

como um desdobramento daqueles dois “tipos fundamentais”, o “mestre sedentário” e “os

artífices viajantes” não só se encontravam unidos num mesmo ambiente de trabalho, como

“cada  mestre  tinha  sido  um  artífice  viajante  antes  de  se  fixar  em  sua  pátria  ou  no

estrangeiro” (Ibidem). As corporações medievais proporcionavam, assim, o ambiente ideal

para a união desses dois tipos em um só indivíduo:

Se os camponeses e os marujos foram os decanos na arte de narrar, foram
os  artífices  a  sua  escola  mais  avançada.  No  sistema  corporativo
associava-se o conhecimento de terras distantes, trazidos para casa pelo
homem viajado, ao conhecimento do passado, recolhido pelo trabalhador
sedentário (Ibidem).

Esse conhecimento tem um forte sentido prático. Seja transmitindo um ensinamento

moral, ou fornecendo algum conselho prático, as narrativas sempre pretendem ter algum

tipo de  utilidade.  Elas  não são,  portanto,  meras  anedotas  criadas  com a  finalidade  do

entretenimento.  Pelo  contrário,  profundamente  enraizadas  em  uma  tradição  oral,  elas

forneciam as referências essenciais para os indivíduos se orientarem no mundo, agindo na

formação (Bildung) de todo um povo. Esse caráter formativo das narrativas, vemo-lo de

forma bastante evidente quando Benjamin caracteriza o narrador como “um homem que

sabe  dar  conselhos  ao  ouvinte”  (BENJAMIN,  2012b,  p.  216).  A  propósito  dessa

característica  das  narrativas,  Gagnebin  comenta,  em seu livro  História  e  narração em

Walter Benjamin:

As histórias  do narrador  tradicional  não são simplesmente  ouvidas  ou
lidas,  porém  escutadas  e  seguidas;  elas  acarretam  uma  verdadeira
formação  (Bildung),  válida  para  todos  os  indivíduos  de  uma  mesma
coletividade.  Essa  orientação  prática  (“O  Narrador”  IV)  se  perdeu  e
explica  nossa  habitual  desorientação  (Rat-losigkeit),  isto  é,  nossa
incapacidade  em  dar  e  receber  um  verdadeiro  conselho  (Rat)
(GAGNEBIN, 2013, p. 57-58).

As narrativas estão essencialmente vinculadas a uma forma de vida comunitária. Em

verdade, elas só podem fazer sentido em um mundo que seja comum tanto ao narrador,

como ao ouvinte.  Só assim as experiências narradas podem ser incorporadas a vida do
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ouvinte,  fornecendo-lhe  orientações  prática.  Todavia,  as  experiências  parecem  estar

perdendo a sua comunicabilidade.

A experiência que as gerações mais velhas transmitiam, com todo o peso de sua

autoridade aos mais jovens já não parece mais dizer respeito às novas gerações. Aquela

sabedoria forjada pela tradição  a mesma sabedoria que Benjamin diz ser “o lado épico da‒

verdade”3 (BENJAMIN,  2012b,  p.  217)  ,  ou  seja,  a  sabedoria  que  os  mais  velhos‒

poderiam  oferecer  aos  jovens  perdeu  seu  valor.  Como  nos  diz  Benjamin,  logo  nas

primeiras páginas de O narrador:

nunca  houve  experiências  mais  radicalmente  desmentidas  que  a
experiência  estratégica  pela  guerra  de  trincheiras,  a  experiência
econômica pela inflação, a experiência do corpo pela batalha material e a
experiência moral pelos governantes (Idem, p. 214).

A técnica moderna transformou e ainda transforma tão rapidamente o mundo a nossa

volta, que este já não nos é mais familiar. De fato, seu uso é capaz de alterar a tal ponto a

nossa  experiência  cotidiana  da  realidade,  que  nossas  histórias  não  conseguem  mais

acompanhar tais mudanças – não só as antigas narrativas perderam todo o seu sentido em

um mundo  dominado  pela  técnica,  como  o  homem já  não  parece  mais  ser  capaz  de

produzir novas narrativas.

Além  da  técnica  moderna,  o  crescente  isolamento  dos  indivíduos,  a  dissolução,

portanto, de uma forma de vida comunitária – fenômeno que está intimamente ligado ao

primeiro–, também contribuiu para a dissolução da palavra comum que unia narrador e

ouvinte. Em verdade, a narrativa possui um importante papel na formação e na manutenção

do  vínculo  social.  Como  já  deve  ter  ficado  claro,  ela  era  essencial  na  formação  dos

indivíduos inseridos dentro de uma mesma comunidade. Transmitindo conselhos práticos,

máximas e normas morais, as narrativas construíam o horizonte de referências comuns a

partir do qual os homens agem no mundo. É a consciência de que a narrativa guarda em si

um conhecimento essencial para as suas vidas, que sempre reaviva o interesse dos homens

em escutar e recontar as antigas narrativas. Estas são, nesse sentido, o resultado de um

lento trabalho coletivo de um sem-número de narradores sucessivos; trabalho que, aliás,

possui um forte caráter artesanal:

3. Esta expressão, como bem observa  B.B.C. de Oliveira, “pode talvez ser traduzido, em 
terminologia filosófica antiga, como um saber da phronesis (em latim, prudentia), embora 
não exclua um saber teorético sobre como as coisas são” (OLIVEIRA, 2013, p. 42). Tal 
tradução estaria, é claro, em total acordo com o forte sentido prático que notamos ser 
essencial às narrativas tradicionais.
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A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio artesão – no
campo, no mar e na cidade –, é ela própria, num certo sentido, uma forma
artesanal de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o “puro
em si”  da  coisa  narrada,  como uma  informação ou  um relatório.  Ela
mergulha  a  coisa  na  vida  do  narrador  para  em seguida  retirá-la  dele.
Assim,  imprime-se na narrativa a marca do narrador,  como a  mão do
oleiro na argila do vaso (BENJAMIN, 2012b, p. 221).

Aquilo  que  é  narrado  sempre  trará  consigo  os  vestígios  de  toda  uma  cadeia  de

incontáveis narradores. A esse aspecto coletivo da produção e da recepção das narrativas,

opõe-se a leitura e a redação solitária do romance. Ora, isso não poderia ser de outro modo,

afinal,  o  romance  é  um  produto  típico  das  forças  da  técnica  que  impulsionaram  a

construção da civilização moderna.

Com efeito, Benjamin vincula o florescimento de certas formas literárias aos avanços

das técnicas  de reprodução.  Desse modo,  ele  relacionará a prosperidade do romance à

invenção da imprensa. O romance – dirá Benjamin – “está essencialmente vinculado ao

livro” (BENJAMIN, 2012b, p. 217), sua difusão, portanto, é inteiramente dependente da

existência da imprensa. Por isso, ele não poderia se fundar numa tradição oral, tampouco

seria capaz de alimentá-la.  É,  justamente,  isso que o diferencia da poesia épica,  assim

como “de todas as outras formas de prosa – contos de fadas, lendas e mesmo novelas”

(Ibidem).

A novidade que o romance representa fica ainda mais patente se olharmos para a

maior  independência que ele  possui em relação a  tradição – tanto no que se refere ao

enredo, quanto às convenções formais. Se, como aponta Ian Watt, “os enredos da epopeia

clássica e renascentista, por exemplo, baseavam-se na História ou na fábula” (WATT, 2010,

p. 13), os enredos do romance, em geral, pouco ou nada devem às antigas fontes literárias.

Buscando permanecer  fiel  a  “experiência  individual  –  que  é  sempre única e,  portanto,

nova” (Ibidem) –, o romance se distancia das mitologias, lendas e histórias tradicionais.

Além disso, no que concerne às convenções formais, o romance, em comparação com as

formas literárias anteriores, se porta de modo muito mais irreverente diante dos modelos

tradicionais. O seu compromisso com a experiência individual o faz recusar muitas dessas

convenções; daí ele parecer amorfo quando comparado a tragédia, por exemplo (WATT,

2010, p. 14).

Não nos cabe, aqui, continuar acompanhando a reflexão de Ian Watt em A ascensão

do romance;  para nós,  bastam as  breves indicações  feitas acima.  Afinal,  a partir  delas

podemos verificar de modo mais concreto o quanto o surgimento do romance representou

um distanciamento da tradição.
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Mas, se – como diz Benjamin – o surgimento do romance  “é o primeiro indício do

processo que vai culminar no ocaso da narrativa” (Ibidem), o advento dos grandes jornais

mostra que esse processo está longe de seu termo; na realidade, ele tende a se agravar. Com

a ascensão da sociedade burguesa,  uma nova forma de comunicação se sobressai entre

tantas outras, a saber, a informação. Esta “é tão estranha à narrativa como o romance, mas

é mais ameaçadora que ele, e, de resto, provoca uma crise no próprio romance”(Idem, p.

218). 

A quantidade exorbitante de notícias que se nos apresenta todos os dias nunca chega

a ser traduzida em narrativas; na verdade, tais notícias sequer se permitem incorporar à

experiência dos homens. Isso ocorre porque “todos os fatos já nos chegam impregnados de

explicações. Em outras palavras, quase nada do que acontece é favorável à narrativa, e

quase tudo beneficia a informação” (Idem, p. 219). 

As narrativas, devido ao caráter essencialmente aberto do seu sentido, sempre nos

convidam  a  interpretá-las.  Por  isso  elas  são  capazes  de  atravessar  gerações;  isto  é,

diferentemente da informação, que só são valiosas no instante em que se apresentam como

uma novidade, as narrativas parecem não se esgotarem nunca.  

Em se tratando da profusão de notícias a que somos expostos diariamente, todos os

fatos se nos apresentam com o máximo de clareza e concisão.  Tudo se passa como se

estivéssemos diante das casas de vidro idealizadas pelo escritor Paul Scheerbart – que tanto

interessaram ao autor de  Experiência e pobreza – e pudéssemos observar, perfeitamente,

tudo o que ocorre em seu interior. Lembremos do que Benjamin diz, logo após se referir a

esse insólito modelo de residências, a propósito da natureza do vidro: “não é por acaso que

o vidro é um material tão duro e tão liso, no qual nada se fixa. É também um material frio e

sóbrio.  As coisas  de  vidro  não têm nenhuma aura.  O vidro  é  em geral  o  inimigo do

mistério” (BENJAMIN, 2012b, p. 126).

2.2. Aura e narrativa

Se nos for concedido fazer uma breve digressão, ser-nos-ia proveitoso tecer algumas

considerações acerca do texto  A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. A

partir dele, poderemos alcançar uma melhor compreensão do conceito de aura, que, apesar

de não ser  mencionado sequer  uma vez  em  O narrador,  parece  estar  de  algum modo

relacionado a este último ensaio. Pelo menos é isso que Benjamin deixa entender quando,

no dia 4 de junho de 1936, escreve a Adorno dizendo:
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Escrevi  recentemente  um  trabalho  sobre  Nikolái  Leskov  que,  sem
pretender o mais remoto alcance dos meus trabalhos sobre teoria da arte,
revela alguns paralelos com a tese do “declínio da aura”, na medida em
que  arte do narrar chega a seu termo (ADORNO-BENJAMIN, 2012b, p.
223).

Ainda que o conceito de aura já tenha aparecido em outros textos de Benjamin, é no

ensaio sobre A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica que ele assumirá, pela

primeira vez, uma formulação mais precisa e completa, e, ao mesmo tempo, surgirá no

âmbito de uma discussão sobre a história da arte e as modificações sofridas no seu modo

de recepção e de produção com o advento da técnica moderna. Naquele ensaio, a noção de

aura aparece como a principal marca das obras de arte que estavam inseridas no contexto

de uma tradição que lhes conferia um sentido e valor, servindo, assim, de critério para a

distinção entre as obras de arte auráticas e aquelas em que se constata o desaparecimento

da aura.

A noção de aura está essencialmente ligada à ideia de tradição e o seu declínio está

relacionado ao processo pelo qual o homem moderno foi perdendo a sua capacidade de

fazer e de transmitir experiências. Nesse sentido, já seria possível traçar um paralelo entre

o tema do declínio da aura, tão caro ao ensaio sobre a reprodutibilidade técnica, e a questão

central  de  O  narrador,  a  saber,  a  incapacidade  do  homem  moderno  de  narrar,  de

compartilhar  experiências.  Cabe frisar,  no  entanto,  que naquele  primeiro  ensaio,  assim

como nos textos que o antecederam – como em  A pequena história da fotografia,  por

exemplo –, a aura é definida, primeiramente, em função de uma relação espaço-temporal.

As obras de arte auráticas são identificadas pela unicidade da sua aparição, tanto num

momento como num local determinados. Além disso, essa aparição sempre será marcada

pela  distância  do  observador  em relação  a  essas  obras.  Assim,  a  aura  é  definida,  nas

palavras do próprio Benjamin, como “a aparição única de uma coisa distante, por mais

perto que esteja” (BENJAMIN, 2012b, p. 184).

Podemos  identificar,  com  isso,  duas  diferentes  –  mas  inter-relacionadas  –

características essenciais das obras auráticas: por um lado, sempre nos relacionamos com

estas obras a partir de uma certa distância – distância que, aliás, não tem um caráter físico

–,  por  outro  lado,  os  objetos  auráticos  se  apresentam  como  únicos,  absolutamente

singulares. A fim de tornar a exposição mais didática, dedicar-nos-emos, primeiramente, a

esta última característica, para, posteriormente, tratarmos daquela outra.

Benjamin chama essa singularidade da obra aurática do seu aqui-e-agora, isto é, a

“sua existência única no lugar em que ela se encontra” (Ibidem). Em geral, essa existência

singular tem, num primeiro momento, um caráter material. Contudo, a simples percepção
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de que um objeto é fisicamente diferente de qualquer outra coisa existente no mundo não

garante que tal objeto seja considerado aurático. O que ocorre é que a unicidade física do

objeto  parece  ser  uma condição prévia,  mas  não exclusiva,  para  a  sua  inserção  numa

tradição. Ora, é precisamente por ser singular que um objeto pode trazer em si, em sua

materialidade, as marcas de toda a sua história. Nesse sentido, a capacidade que a obra

possui de dar um testemunho histórico repousa na sua materialidade (Idem, p. 182). É a

partir da existência única de uma obra:

que se desdobra a história à qual ela estava submetida no curso da sua
existência. Essa história compreende não apenas as transformações que
ela sofreu, com a passagem do tempo, em sua estrutura física, como as
cambiantes relações de propriedade em que ela ingressou (Idem, p. 181).

 

Tudo aquilo que numa obra é objeto de transmissão por uma tradição “desde sua

duração material  até seu testemunho histórico” (Idem,182), constitui  a autenticidade da

mesma. Nas sociedades que não conhecem a indústria moderna, a autenticidade das obras

de  arte  está  assegurada.  Mesmo  o  copista  mais  talentoso  seria  incapaz  de  copiar  um

original ao ponto de reproduzir perfeitamente todas as marcas nele deixados no decurso de

sua história; sua cópia, por conseguinte, não poderia resistir ao crivo de uma análise físico-

química.  Além  do  mais,  no  contexto  da  reprodução  manual,  até  mesmo  uma  cópia

excelente  ainda  será  considerada  falsa  em  face  ao  original,  este,  portanto,  mantém

preservada a sua autoridade em relação àquela – autoridade que, aliás, repousa sobre o

peso da tradição na qual a obra original está inserida. O mesmo, porém, não pode ser dito

sobre reprodução técnica; esta possui, na verdade, maior independência em relação ao seu

original: 

Ela  pode,  por  exemplo,  pela  fotografia,  acentuar   certos  aspectos  do
original,  acessíveis  a  objetiva  –  ajustável  e  capaz  de  selecionar
arbitrariamente o seu ângulo de observação –, mas não acessível ao olhar
humano. Ela pode, também, graças a procedimentos como a ampliação
ou a câmera lenta, fixar imagens que fogem inteiramente à ótica natural
(Idem, p. 182).

No mais, uma cópia originada a partir de um processo de reprodução técnica pode

ser  deslocada  para  “situações  inatingíveis  para  o  próprio  original.  Ela  pode,

principalmente, aproximar do receptor a obra” (Ibidem). Essa última possibilidade, por sua

vez, tem efeitos particularmente deletérios às obras auráticas. Afinal, como já afirmamos, a

distância é uma das características fundamentais dessas obras. 

20



Entretanto, é preciso esclarecer que tal distanciamento não é físico; pelo contrário,

não importa o quão próximo o objeto concreto possa estar, o que interessa é que, na sua

total singularidade, ele esteja envolto em mistério, segredo, em suma, que ele seja o mais

inatingível  possível.   Taisa Helena Pascale  Palhares,  em seu primoroso estudo sobre o

conceito de aura na obra de Walter Benjamin, chamará essa distância das obras auráticas de

uma “distância substantiva” (PALHARES, 2006, p. 37). Segundo Palhares, essa distância:

alude a algo que é impossível de ser conhecido por completo, algo do
qual só podemos nos aproximar minimamente por artifício e de modo
indireto, mas que mesmo assim permanece por essência diferente do que
é parcialmente revelado (Ibidem).

Por mais que tentemos nos aproximar das obras auráticas,  estas nos permanecem

veladas.  Em  verdade,  a  relação  com  essas  obras  é  sempre  marcada  por  uma  certa

ambiguidade, isto é, ao mesmo tempo em que estamos, de certo modo, próximos a elas, na

medida em que mantemos uma relação com elas, tal relação sempre será baseada numa

distância. Essa forma de proximidade – se é que podemos chamá-la assim – sempre será

insígnia de uma distância intransponível.

Benjamin deixa essa ideia de distância ainda mais clara quando – ao introduzir as

noções de valor de exposição e valor de culto, identificando do lado deste a obra de arte

aurática e daquele as obras desprovidas de aura – dirá que “o valor de culto, como tal,

quase  obriga  a  manter  secretas  as  obras  de  arte”  (BENJAMIN,  2012b,  p.  187).  Ele

continua,  dando exemplos  de  como “certas  estátuas  divinas  somente  são acessíveis  ao

sumo sacerdote, na cella, certas madonas permanecem cobertas quase o ano inteiro, certas

esculturas  em catedrais  da Idade Média são invisíveis,  do solo,  para os  observadores”

(Ibidem).

O culto tem um papel essencial na constituição de obras auráticas. Em verdade, de

acordo com Benjamin, “a forma mais originária de inserção da obra de arte no contexto da

tradição se exprimia no culto” (Idem,  p.  185). Há pouco dissemos que a singularidade

material de uma obra, ainda que fundamental, não é suficiente para explicar o fenômeno da

aura. Essa obra deve ser objeto de uma tradição que não só a considere como única, como

exige que ela o seja, atribuindo, desse modo, um sentido e valor a algo que, do contrário,

não passaria de um objeto estranho. É evidente, porém, que esse valor e sentido podem

variar, uma vez que a tradição é algo vivo e mutável: 

Uma antiga estátua de Vênus, por exemplo, estava inscrita numa certa
tradição entre os gregos, que faziam dela um objeto de culto, e em outra
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tradição na Idade Média,  quando os  doutores  da Igreja viam nela  um
ídolo malfazejo (Ibidem). 

Comum a ambas as tradições, no entanto, é o fato de as duas considerarem a estátua

um objeto único. A qualidade de ser única “da obra de arte ‘autêntica’ tem sempre um

fundamento teológico” (Ibidem). Destarte, mesmo quando o campo da arte reivindica para

si autonomia, buscando se distanciar de sua função ritualística e religiosa, valores como

original  e  único  – que ainda persistem no discurso secular  sobre as  belas  artes  –  não

deixam de ter sua origem última nos rituais mágicos e religiosos.  Isso ocorre porque “as

mais antigas obras de arte, como sabemos, surgiram a serviço de um ritual, inicialmente

mágico, e depois religioso” (Ibidem). 

O culto, que originalmente está ligado a esses rituais, assume, com o distanciamento

da arte em relação a eles, a forma secularizada do culto ao belo. Nessa forma secularizada,

o  valor  de  culto  é  convertido  na  própria  autenticidade  da  obra.  Em uma  longa  nota,

incorporada apenas à  terceira  edição do ensaio sobre a técnica,  Benjamin diz:  “com a

secularização  da  arte,  a  autenticidade  ocupa  o  lugar  do  valor  de  culto”  (BENJAMIN,

2012a, p. 35). Por isso, enquanto a arte permanecer presa a valores como a autenticidade,

ela continuará presa também na sua função cultual. 

No  decorrer  desse  processo  de  laicização  da  arte,  ocorre,  ao  mesmo tempo,  um

crescimento da exponibilidade das obras. A partir disso, Benjamin pensa a história da arte

com base na oposição, já mencionada aqui, entre valor de culto e valor de exposição. O

que ele verifica, então, é a tendência de crescimento deste, em detrimento daquele. Ora,

como já foi dito, o valor de culto está relacionado ao maior distanciamento em relação às

obras, logo, quanto mais elas estiverem expostas menor esse valor.

Não  obstante,  as  massas,  na  moderna  sociedade  industrial,  anseiam  por  se

aproximarem das coisas, querem estar o mais perto possível dos objetos e são as novas

técnicas  de reprodução que vêm em resposta a essa demanda. O avanço da técnica de

reprodução de imagens e, com ele, o surgimento da fotografia e do cinema, permitem uma

maior aproximação dos objetos por meio de suas imagens, por mais distantes que eles

possam estar;  um quadro,  uma escultura  ou  uma catedral,  por  exemplo,  passam a  ser

acessíveis, em fotografias ou filmes, a um grande número de pessoas. No que se refere à

reprodução de sons, os avanços da técnica tornaram possível às pessoas ouvirem, em suas

próprias casas, um concerto inteiro. Se antes era necessário se deslocar para um teatro, um

museu,  ou até  mesmo para outra  cidade,  para ter  contato com essas  obras,  agora suas

reproduções as tornam mais próximas das massas:
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Retirar o objeto do seu invólucro, destruir sua aura, é a característica de
um  tipo  de  percepção  cuja  capacidade  de  captar  “o  semelhante  no
mundo” é tão aguda, que graças à reprodução ela consegue captá-lo até
no fenômeno único (…) Orientar a realidade em função das massas e as
massas em função da realidade é um processo de imenso alcance, tanto
para o pensamento como para intuição (BENJAMIN, 2012b, p. 184-185).

A  retirada  desse  “invólucro”,  que  Benjamin  chama  de  aura,  significa  que  a

reprodutibilidade técnica retira da obra de arte sua autenticidade. Em se tratando das novas

formas de produção artísticas, como o cinema e a fotografia, isso fica bastante evidente,

porquanto, nesses casos, seria um absurdo falar em autenticidade. Um filme ou uma foto

podem ser  copiados,  sem que  com  isso  as  cópias  produzidas  diferissem em  nada  do

exemplar que lhes serviram de base. No que se refere às obras de arte tradicionais, por

outro lado, ocorrem profundas mudanças no seu modo de recepção, uma vez que as novas

técnicas de reprodução não só permitiram a disponibilização dessas obras para um público

cada vez maior, mas também as tornaram disponíveis à fruição em praticamente qualquer

momento e lugar. Elas são, desse modo, expropriadas do seu aqui-e-agora. Além do mais, a

produção em série vem em resposta a outro impulso das massas, a saber, o desejo nivelador

de abstrair as diferenças e superar o caráter único dos fenômenos.

Com a reprodutibilidade técnica, a exponibilidade das obras cresceu num ritmo tão

elevado que o que já fora um instrumento para rituais mágicos e, posteriormente, tornou-se

uma obra de arte, ganharia um estatuto inteiramente novo. Com efeito, para Benjamin, a

emancipação da arte de sua função cultual levaria à sua fundamentação numa outra práxis,

a saber, na práxis política.

Do mesmo modo que a aura é constituída por uma trama de elementos espaciais e

temporais, a narrativa mostra-se essencialmente determinada pela ideia de distância  tanto‒

temporal, como espacial. Isso fica particularmente evidente quando olhamos para os dois

“tipos  fundamentais”  de  narradores,  a  saber,  o  “mestre  sedentário”  e  “os  artífices

viajantes”; estes, como já expusemos, agem de modo a transmitirem um “saber que vinha

de longe  seja espacialmente, das terras estranhas, ou temporalmente, da tradição” (‒ Idem,

p. 219). 

Mas, além desses dois tipos de narradores, há ainda uma outra figura, igualmente

importante para o ensaio  O narrador, trata-se do moribundo. Essa figura aparece muito

bem  ilustrado  numa  pequena  parábola  contada  por  Benjamin  no  início  de  seu  texto

Experiência e pobreza:

Em nossos livros de leitura havia uma parábola de um velho que, no
leito de morte, revela a seus filhos a existência de um tesouro oculto em
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seus  vinhedos.  Bastava  desenterrá-lo.  Os  filhos  cavam,  mas  não
descobrem qualquer  vestígio  de tesouro.  Com a  chegada  do outono,
porém, as vinhas produzem mais que qualquer outra da região. Só então
compreendem que o pai lhes havia transmitido uma certa experiência: a
felicidade não está no ouro, mas no trabalho duro (Idem, p. 123).

Além de um exemplo esclarecedor do que Benjamin chama de narrativa, a parábola

acima  nos  coloca  diante  de  um  cenário  privilegiado  para  a  comunicação  daquela

experiência enraizada no cerne de uma tradição: “é no moribundo que não apenas o saber e

a sabedoria do homem, mas sobretudo sua vida vivida  e é dessa substância que são feitas‒

as histórias  assumem pela primeira vez uma forma transmissível” (‒ Idem, p. 224). 

O narrador deriva sua autoridade da morte, a última viagem concedida aos homens.

Conforme nos lembra Gagnebin:  “o moribundo ainda é  uma última figura do viajante,

daquele  que  nos  coloca  em  relação  com  o  longínquo,  essa  relação  de  distância  e

aproximação que está  na base da narração segundo Benjamin” (GAGNEBIN, 2014, p.

225). Essa ideia de travessia de uma distância, cabe acrescentar, já se encontra presente na

própria  etimologia da palavra alemã  Erfahrung,  que  como já  vimos  é  geralmente‒ ‒

traduzida por experiência. Com efeito, “a palavra Erfahrung vem do radical fahr  usado‒

ainda no antigo alemão no seu sentido literal de percorrer, de atravessar uma região durante

uma viagem” (GAGNEBIN, 2013, p. 58). 

O moribundo nos coloca diante da morte sem nunca, é claro, retirar dela o mistério

que lhe é inerente. As narrativas aproximam seus ouvintes de algo distante; ainda que essa

aproximação seja marcada por uma distância insuperável, tal como no caso das obras de

arte auráticas.  Aquilo que é narrado nunca nos será inteiramente revelado; por isso, as

narrativas serão sempre suscetíveis a novas interpretações. Poderíamos dizer, então, que a

narrativa é dotada de uma espécie de aura, que compreende precisamente essa relação com

o distante.

Contudo, “o saber que vem de longe encontra hoje menos ouvintes que a informação

que forneça um ponto de apoio para o que está próximo” (Ibidem). Assim como no texto

sobre a reprodutibilidade técnica, assistimos, aqui, a mesma desvalorização dessa distância

essencial que caracteriza o fenômeno aurático  pouco importa se essa distância é espacial,‒

como no  trecho  supracitado,  ou  temporal,  na  medida  em que  a  informação  sobrevive

apenas durante aquele curto espaço de tempo em que ela é percebida como nova. Enfim, a

informação supera aquilo que há de mais essencial nessa distância, isto é, aquela dialética

entre velamento e desvelamento que nos permite alcançar o que se mostra envolto em

mistério,  mas nunca nos deixa conhecê-lo por completo.  Isso ocorre,  na medida que a

24



informação precisa ser completamente compreensível em si mesma, os fatos que ela trata

devem ser apresentados com a maior clareza possível.

Todavia, se podemos dizer que a aura também é um tema presente em O narrador,

ainda que não explicitamente, como ocorre com o ensaio sobre a reprodutibilidade técnica,

é preciso reconhecer que neste último texto Benjamin adota um tom bem distinto daquele

adotado naquele primeiro ensaio. Em verdade, salta aos olhos a mudança de tom entre os

textos os dois ensaios. Se neste, Benjamin aposta no potencial emancipatório da técnica

moderna  ressaltando os efeitos benéficos da corrosão da aura, provocada pela atividade‒

desta mesma técnica , naquele, o filósofo parece adotar um tom menos otimista. De fato,‒

não raro nos deparamos com leituras do ensaio sobre Leskov que tendem a considerá-lo

como  um  texto  um  tanto  quanto  nostálgico.  Tomemos,  por  exemplo,  o  texto  Walter

Benjamin, uma estética da redenção de Richard Wolin; comentando  O narrador, Wolin

dirá:

Ainda que ele [Benjamin] se contenha e não convoque explicitamente
para a mobilização as “saudáveis” forças da tradição contra as condições
decrépitas da modernidade (com o seu acento obviamente reacionário),
uma  solução  dessa  natureza  parece  repousar  sob  a  superfície  desse
ensaio.  Há  uma  nostalgia  considerável  no  seu  tom  quando  ele  fala
melancolicamente do declínio do tecido integrado da experiência, que era
característico da vida social comunitária; e em parte alguma encontramos
referência a aspectos redentores da modernidade (WOLIN, 1982, p. 225-
226; tradução minha).

Contudo, devemos guardar certa cautela diante de tais leituras – cautela que, sejamos

justos, o próprio autor do trecho supracitado parece adotar –, pois, por mais plausíveis que

possam ser, elas podem nos levar a tomar Benjamin como um saudosista, quiçá como um

reacionária – o que estaria em total descompasso com o seu projeto filosófico. Ademais, o

próprio  Benjamin parece  prevenir  o  leitor  quanto  a  essa possível  interpretação do seu

ensaio.  Ao comentar  o  processo  através  do qual  a  arte  de  narrar  chega  ao  seu  termo,

Benjamin diz:

 

este é um processo que vem de longe. E nada seria mais tolo do que ver
nele  “sintoma  de  decadência”,  e  muito  menos  uma  decadência
“moderna”. Ele é muito mais um sintoma das forças produtivas seculares,
históricas, que expulsam gradualmente a narrativa da esfera do discurso
vivo,  conferindo,  ao  mesmo  tempo,  uma  nova  beleza  ao  que  está
desaparecendo (BENJAMIN, 2012b, p. 217).

De fato,  como  Benjamin  afirma  no  Trabalho  das  Passagens:  “não  há  épocas  de

decadência”  (BENJAMIN,  2009,  p.  500).  Ora,  se,  durante  a  maior  parte  de  sua  obra,
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Benjamin se empenhou em superar uma visão da história baseada na ideia de progresso,

nada seria mais incongruente do que manter-se preso à ideia de “época de decadência”;

afinal, ambas as ideias, tal como ele próprio considera, “são apenas dois lados de uma

mesma coisa” (Idem, p. 503).

Entretanto, precisamos reconhecer que a interpretação que Benjamin faz do romance

em  O  narrador,  certamente,  contribui  para  estimular  as  leituras  que  reforçam  o  lado

saudosista desse ensaio. Sua visão por demais parcial do romance tende a não enxergá-lo

naquilo que ele possivelmente teria de positivo. O romance não passaria, então, de um

produto do desamparo e do isolamento do homem moderno, um reflexo do fim das formas

de vida tradicionais e comunitárias: “O romance é produzido por indivíduos solitários e

lidos por indivíduos solitários” (WOLIN, 1982, p. 221). 

Não obstante,  como aponta B.B.C. de Oliveira, poderíamos contrapor essa leitura

demasiadamente  unilateral  do  romance  ao  trabalho  de  crítico  de  romance  do  próprio

Benjamin. Sob essa ótica, “o foco da crítica benjaminiana ao romance não está baseada em

alguma propriedade formal deste gênero literário, nem na leitura em si, mas na solidão do

leitor” (OLIVEIRA, 2013, p. 45). Assim, seria possível pensar uma outra relação com o

romance, uma relação mais positiva, pautada por uma leitura crítica4.

4. Cf. OLIVEIRA, B.B.C. 2013.
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3. A modernidade na poesia de Baudelaire

3.1. Baudelaire e a vivência do choque

Datado do final  da  década  de  1930,  o  ensaio  Sobre  alguns  motivos  na  obra  de

Baudelaire  também  traduzido  por  ‒ Sobre  alguns  temas  em  Baudelaire  surge  em‒

resposta à rejeição, por parte do Instituto para Pesquisa Social de Frankfurt, ao texto Paris

no Segundo Império na obra de Baudelaire. Analisando os dois textos, podemos perceber

 para além das  mudanças  significativas feitas  por Benjamin  que muitos  pontos do‒ ‒

primeiro texto, aquele que fora rejeitado, serão retomados quase sem nenhuma alteração no

segundo ensaio; principalmente no que se refere ao segundo capítulo de Paris no Segundo

Império na obra de Baudelaire. 

Um dos assuntos essenciais desse capítulo  e que será retomado no ensaio seguinte‒

 é  a  comparação entre  as personagens dos contos de Edgar  Allen Poe e de E.  T.  A.‒

Hoffmann. O conto deste último se passa em Berlim, onde um homem, sentado à sacada de

sua casa, observa de longe uma multidão ganhar as ruas da sua cidade. Já no conto de Poe

 ao qual, aliás, fizemos referência no primeiro capítulo desta monografia , um homem‒ ‒

observa pela janela de um café uma enorme profusão de indivíduos tomarem as ruas de

Londres.

O fundamental aqui, para Benjamin, é a diferença entre os pontos de observação das

personagens. No primeiro caso, a personagem está instalado confortavelmente nos seus

aposentos, apreciando de cima o espetáculo das ruas. O homem das multidões de Poe, por

outro lado, não só aparece no mesmo plano da multidão que ele observa, como ele próprio,

diante do fascínio que um pedestre lhe causou, deixa seu posto de observação e se lança à

rua, misturando-se a mesma multidão que, há pouco, apenas observava. Ademais, enquanto

consumidor de um café, ele compartilha do mesmo anonimato daqueles transeuntes que

“tinham, em sua maioria, um ar atarefado e confiante e pareciam pensar apenas em abrir

caminho através da aglomeração” (POE, 2010, p. 92).

A Paris de Baudelaire já não é mais a Berlim de Hoffmann, porém, ainda não se

tornou a Londres de Poe; ela se situa numa zona intermediária, no limiar (Schwelle), para

nos  utilizarmos  de  um  conceito  benjaminiano,  entre  as  capitais  da  Alemanha  e  da

Inglaterra. E é, justamente, por se situar nesse lugar limítrofe da experiência moderna, que

Baudelaire desperta o interesse de Benjamin, nas palavras de Wolin:

Porque ele  permaneceu,  por  assim dizer,  no cúspide entre  duas  eras
históricas,  testemunhando  a  extirpação  pelo  capitalismo  industrial
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moderno dos últimos vestígios da vida tradicional, Baudelaire estava na
posição  ideal  para  a  crônica  desse  importante  processo  de  transição
(WOLIN, 1982, p. 227; tradução minha).

Benjamin busca, então, compreender como as transformações, que permitiram que

Paris se tornasse uma grande metrópole moderna, levaram a uma série de mudanças na

própria percepção humana. Trata-se de uma reflexão estética no sentido etimológico do

termo  ‒ que remete a palavra grega aisthêsis , porquanto, a compreensão dos fenômenos‒

artísticos  se  encontra  indissociavelmente  ligada  à  compreensão  do  processo  de

transformação da percepção humana. Esta, portanto, não pode ser considerada como uma

propriedade imutável do sujeito, ao contrário, ela é historicamente determinada. Conforme

diz Benjamin em A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica:

No  interior  de  grandes  momentos  históricos,  a  forma  de  percepção  das
coletividades  humanas  se  transforma ao  mesmo tempo que  seu  modo de
existência. O modo pelo qual se organiza a percepção humana, o meio em
que  ela  se  dá,  não  é  apenas  condicionado  naturalmente,  mas  também
historicamente (BENJAMIN, 2012, p. 183).

Em  Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire,  esta tese aparecerá associada a

teoria da historicidade da memória. “Ambas as teorias”  como coloca B.B.C. de Oliveira‒

 “se abrigam sob o tema denominado crise da experiência” (OLIVEIRA, 2007, p. 222). É‒

a  partir  desse  cenário  de  crise  das  formas  tradicionais  de  percepção  e  memória  que

Benjamin irá compreender a especificidade da vida moderna.  “A percepção sensorial e a

memória  modernas  virão  à  tona  através  de  um  contraste  com  formas  declinantes  ou

tendentes a desaparecer, modos de perceber e lembrar que sinalizam para outro tipo vida”

(Ibidem).

Benjamin  começa  seu  ensaio  Sobre  alguns  motivos  na  obra  de  Baudelaire

constatando  uma  mudança  nas  condições  de  recepção  da  poesia  lírica.  Conforme  ele

mesmo argumenta, se as condições de recepção da poesia se deterioraram é porque ela

raramente é capaz de ressoar na experiência dos seus leitores. E isso ocorreu porque a

própria  estrutura  dessa  experiência  se  modificou.  Tentando  compreender  essa

transformação, Benjamin dirige seu olhar para a história recente da filosofia e se depara:

com  uma  situação  singular.  Desde  o  fim  do  século  passado  ela
[filosofia] fez uma série de tentativas de apropriação da “verdadeira”
experiência,  em contraste  com uma experiência  que se  manifesta  na
vida normalizada, desnaturada, das massas civilizadas (BAUDELAIRE,
2015, p. 106).
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Neste pequeno trecho extraído de Sobre alguns temas em Baudelaire, Benjamin está

se referindo mais particularmente à chamada “filosofia da vida”. Segundo ele, escapava

aos “filósofos da vida”, a razão de existir de sua própria filosofia, na medida em que esta

se recusava a admitir  qualquer determinação histórica da experiência.  Assim, não seria

possível compreender o sentido mesmo da procura pela “verdadeira” experiência, isto é, os

“filósofos da vida” não conseguiam entender que essa procura só faz sentindo num tempo

em que o homem já não é mais capaz de fazer e transmitir experiências. Daí a importância

de Proust, já que é através dele que Benjamin irá se contrapor à “filosofia da vida” e, em

especial, à filosofia de Bergson, e à sua busca por uma “verdadeira” experiência,  oposta

àquela “experiência inóspita e cegante da época da grande indústria” (BENJAMIN, 2015,

p. 107).

Na visão de Benjamin, o mérito de Proust estaria em tentar reconstruir, nas condições

sociais da época, a experiência da forma como Bergson a compreende. Para tanto, Proust

irá converter a memória pura bergsoniana em memória involuntária  o que, de resto, já‒

indicaria  uma crítica  a  Bergson,  na  medida  em que  este  compreende  o  acesso  a  essa

memória como uma questão de decisão livre. Além disso, Proust irá confrontar esse tipo de

memória com a memória voluntária. Esta, como o próprio nome já indica, corresponde

àquelas  informações  acessíveis  ao  indivíduo  conforme  a  sua  vontade,  já  a  memória

involuntária designa, evidentemente, um tipo de memória que advém a despeito da vontade

do indivíduo. Todavia, a diferença entre esses dois tipos de memória não se reduz a uma

simples questão de modo de acesso; o que está em jogo é  a própria possibilidade de acesso

ao passado.

Com efeito,  a  memória  voluntária  tem uma  função  mais  prática,  fornecendo  ao

indivíduo informações isoladas sobre o que se passou. É, nesse sentido, uma memória de

momentos isolados que não se integram de modo algum com a experiência daqueles que a

possuem. Podemos, então, compará-la à linguagem jornalística, que ‒ com seus princípios

de concisão, novidade, clareza e, acima de tudo, a falta de uma relação entre as notícias ‒

não permitem ao leitor integrar as informações contidas num jornal à sua experiência. A

memória involuntária,  por  outro lado,  compara-se à  narrativa.  Em verdade,  ela  não  se

importa  em  “transmitir  a  pura  objetividade  do  acontecimento,  como  faz  a  narração;

integra-o na vida do contador de histórias para passá-lo aos ouvintes como experiência”

(BENJAMIN, 2015, p. 109). Apenas a memória involuntária pode dar acesso ao passado,

que permanece, assim, resistente à qualquer esforço do indivíduo:

Trabalho perdido procurar evocá-lo [o passado], todos os esforços de
nossa  inteligência  permanecem  inúteis.  Está  ele  oculto,  fora  de  seu
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domínio e de seu alcance, em algum objeto material (na sensação que
nos daria esse objeto material) que nós nem suspeitamos. Esse objeto,
só do acaso depende que o encontremos antes de morrer, ou que não o
encontremos nunca (PROUST, 2013, p. 71).

Porém, na vida moderna há cada vez menos espaços para a memória involuntária, na

medida em que o homem se vê cada vez mais exposto ao choque. Mas como o choque é

capaz  de  impedir  que  o  acontecimento  que  o  provocou  seja  fixado  na  memória

involuntária? Para responder essa questão será necessário recorrermos a Freud, uma vez

que Benjamin se servirá das teorias freudianas para fundamentar a sua própria concepção

de choque. Assumindo a posição freudiana, segundo a qual “a consciência nasce no lugar

de um vestígio da lembrança” (FREUD  apud  BENJAMIN, 2015 p. 111), Benjamin vai

afirmar que “só pode tornar-se parte integrante da mémoire involontaire aquilo que não foi

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

(BENJAMIN, 2015, p. 111).

Em Além do princípio do prazer, Freud parte da constatação de que nem todos os

nossos processos psíquicos são conscientes. Segundo Freud, cabe à consciência fornecer

percepções  de  excitações  externas  ao  aparelho  psíquico,  e,  ao  mesmo tempo,  fornecer

sensações de prazer e desprazer originadas no interior desse aparelho. É por isso que tal

sistema, a saber, o sistema percepção-consciência (P-Cs), deve ser localizado na fronteira

entre o exterior e o interior do aparelho psíquico. Além disso, o funcionamento do sistema

P-Cs   diferentemente  do  que  ocorre  nos  outros  sistemas,  o  inconsciente  e  o  pré-‒

consciente   caracteriza-se  pelo  fato  de  não  ser  capaz  de  deixar  nenhum  vestígio‒

duradouro das excitações nele recebidas:

Apoiados  nas  impressões  de  nossas  experiências  psicanalíticas,
supomos  que  todas  as  ocorrências  excitatórias  dos  outros  sistemas
deixam  neles,  como  fundamento  da  memória,  traços  duradouros,
vestígios de lembranças, portanto, que nada têm a ver com o processo
de  tornar-se  consciente.  Mas  achamos  difícil  crer  que  tais  marcas
duradouras  de  excitação  também  se  produzam  no  sistema  P-Cs
(FREUD, 2010, p.185).

É como se, concomitante ao processo de conscientização, ocorresse um processo que

impedisse que as excitações deixassem marcas duradouras. Freud supõe que isso ocorra

por  conta  da localização do sistema P-Cs.  Por  estar  localizado no limite  entre  mundo

externo e o interior do aparelho psíquico, esse sistema se encontraria muito exposto aos

estímulos externos, por isso ele precisaria constituir uma barreira contra tais estímulos,

dada  a  ameaça  que  eles  representam para  o equilíbrio  energético  do sistema psíquico.

Quando as excitações externas são fortes ao ponto de romperem essa barreira,  dá-se o
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trauma.  É  nisso  que  consiste  o  choque,  ou  seja,  o  choque  ocorre  quando  grandes

quantidades de energia vindas do mundo externo ameaçam invadir o aparelho psíquico.

Assim, a consciência, buscando atenuar sua força traumatológica, registra o choque.

Ao registrá-lo, porém, ela impede que o acontecimento gerador do efeito de choque seja

fixado na memória. Em termos proustianos, ao registrar o evento que originou o choque na

sua  consciência,  o  indivíduo  impede  que  esse  evento  se  torne  matéria  da  memória

involuntária, dando a ele o caráter de vivência e não de experiência.

A crise da experiência encontra, desse modo, seus motivos numa época em que a

vivência do choque se tornou norma. Como nos diz Wolin:

Enquanto  que  a  experiência  era  tradicionalmente  governada  pelos
princípios da continuidade e da repetição,  fazendo dela,  ao menos em
teoria, algo que era sempre familiar e previsível, o choque da vida urbana
interrompe esse padrão familiar da experiência (WOLIN, 1982, p. 227;
tradução minha). 

Com o desenvolvimento das primeiras máquinas a vapor e, consequentemente, das

primeiras indústrias, o trabalho ganhou novas características. Enquanto no modo artesanal

de produção o trabalhador tinha uma visão mais global do processo produtivo, e o tempo

do trabalho era mais condizente com o seu próprio ritmo de trabalho, na era industrial o

trabalho é fragmentado e o seu ritmo é imposto pela máquina, exigindo que o trabalhador

responda rapidamente a cada operação realizada pela máquina.  Assim, o operário se expõe

ao choque a todo momento em que passa na linha de montagem. Mas não é apenas o

operário na fábrica que está sujeito ao choque, também o transeunte em meio à multidão se

sujeita ao choque.

O cotidiano do homem numa grande cidade é marcado pelo choque. Na visão de

Benjamin,  Charles  Baudelaire  fez  do choque o  cerne  da  sua  produção literária.  Como

afirma o próprio Benjamin: “Baudelaire decidiu-se aparar os choques, de onde quer que

viessem, com o seu ser espiritual e físico” (BAUDELAIRE, 2015, p. 115).  Através da

vivência  do  choque,  Baudelaire  transportou  para  a  sua  poesia  a  própria  destruição  da

experiência.

3.2. A modernidade “em” Baudelaire: entre o “spleen” e o “ideal”

 “Spleen e Ideal” é o título dado ao primeiro ciclo de poemas de As flores do mal. Se

concordamos  com  o  que  Benjamin  nos  mostra,  e  acreditarmos  na  existência  de  uma

modernidade na poesia de Baudelaire, que, não obstante, não coincide com a modernidade
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tematizada pelo próprio poeta em seus textos teóricos,  devemos, então, ver na tensão entre

o spleen e o “ideal” o que há de mais essencial na experiência moderna. 

Nesse sentido, no ensaio Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire, a tendência,

tão marcante no ensaio sobre Leskov, de contrapor a modernidade a uma representação

idílica do passado, de uma forma de vida tradicional e comunitária, dá lugar a um modelo

de crítica mais imanente. Afinal, será na própria poesia moderna, na poesia de Baudelaire –

e, mais particularmente, na relação entre spleen e “ideal” –, que Benjamin irá encontrar os

elementos essenciais da sua crítica da modernidade. 

No “spleen”, Baudelaire apresenta a experiência devastadora da temporalidade a qual

o  citadino  está  submetido  –  uma temporalidade  corrosiva,  dominada  pela  vivência  do

choque, em que cada instante se sobrepõe ao outro sem deixar espaço para a tradução dos

acontecimentos em experiências. O “ideal”, por seu turno, coloca-nos diante do trabalho de

rememoração (Eingedenken) da verdadeira experiência.

Não obstante a aparente contradição, “ideal” e  spleen são indissociáveis. O esforço

do  “ideal”  de  rememoração  da  experiência só  faz  sentido  se  reconhecermos  que  essa

experiência  não  tem  lugar  na  vida  dos  habitantes  de  uma  cidade  como  a  Paris  de

Baudelaire.  Como  observa  Gatti  em  seu  artigo  “O  ideal de  Baudelaire  por  Walter

Benjamin”: “o Ideal,  antes de tudo, é um esforço de representação de uma experiência

plena em um estado de crise da experiência” (GATTI, 2008, p. 128). Outrossim, “a crítica

que o spleen dirige à modernidade não seria compreensível, por sua vez, sem a manutenção

de dados de uma verdadeira experiência que se inviabilizou” (Ibidem). Assim, o  spleen só

é compreensível na sua relação com o “ideal”, e o mesmo vale para o “ideal” em relação ao

spleen.

Para representar essa experiência perdida, Baudelaire precisou incorporar elementos

de  culto  à  sua  poesia.  Os  rituais,  cerimoniais  e  festas  que  ocorrem  no  culto  –  ao

reatualizarem  os  costumes  das  gerações  passadas  –  mantinham  ligados  os  membros

inseridos numa mesma comunidade a sua tradição, e, portanto, a uma história comum. No

culto, a tradição se mostra como viva, sua comunicabilidade e autoridade está assegurada.

Nele, as experiências das gerações passadas eram transmitidas às gerações mais jovens, ao

mesmo tempo em que se mantinha a possibilidade dessas novas gerações transmitirem as

experiências às gerações futuras:

 

Nas situações em que domina a experiência no sentido estrito do termo,
conjugam-se na memória determinados conteúdos do passado individual
com os do coletivo. Os cultos, com seus cerimoniais, as suas festas […],
produziam reiteradamente  a  fusão entre as  duas matérias da memória.
Provocavam a rememoração em determinados momentos e continuavam
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a ser oportunidade de rememorar ao longo de toda a sua vida (Idem, p.
110). 

É por  meio  das  “correspondências”  que  Baudelaire  dá  “forma a  um conceito  de

experiência  que  contém  elementos  de  culto”  (Idem,  p.  135).  É  a  partir  dos  sonetos

“Correspondências” e “A vida anterior”, que Benjamin compreende as “correspondências”,

e, por conseguinte, a própria experiência do “ideal”. Tomemos o primeiro soneto como

exemplo:

A natureza é um templo vivo em que vivos pilares
Deixam filtrar não insólitos enredos;
O homem o cruza em meio a um bosque de segredos
Que ali espreitam com seus olhos familiares.

Como ecos longos que à distância se matizam
Numa vertiginosa e lúgubre unidade,
Tão vasta quanto a noite e quanto a claridade,
Os sons, as cores e os perfumes se harmonizam

Há aromas frescos como a carne dos infantes,
Doces como o oboé, verdes como a campina,
E outros, já dissolutos, ricos e triunfantes,

Com a fluidez daquilo que jamais termina,
Como o almíscar, o incenso e as resinas do Oriente,
Que a glória exaltam dos sentidos e da mente
(BAUDELAIRE, 2006, p. 127).

Não é, evidentemente, com uma natureza concebida como um mero objeto da técnica

moderna, como uma matéria-prima à sua disposição, que estamos lidando aqui; visto que

ela própria é animada, é dotada da faculdade da visão, bem como a da fala. Na verdade, há,

no poema, uma imbricação necessária entre a dimensão da linguagem e da natureza, que se

evidencia de forma bastante clara no segundo e no terceiro versos do poema. Neste, através

do uso da expressão metafórica “forêsts de symboles”, que pode ser traduzida literalmente

por  “floresta  de  símbolos”,  naquele,  por  meio  da  atribuição  da  capacidade  da  fala  à

natureza.  Infelizmente,  essa ideia  parece se perder  na tradução de Ivan Junqueira,  que

optou por traduzir “confuses paroles”  –  literalmente,  palavras confusas – por “insólitos

enredos”, e “forêsts de  symboles” por “bosque de segredos”. A propósito dessa ligação

entre elementos linguìsticos e naturais, Gatti afirma:

 

A fusão de um elemento natural – floresta – com um elemento lingüístico
– símbolo – pode ser interpretada tanto como uma produção de sentido no
mundo pela linguagem humana, como o reconhecimento pelo homem de
uma  linguagem  natural  existente  no  mundo;  as  duas  interpretações
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necessitam do poema e da experiência que ele produz entre homem e
natureza para se configurarem (GATTI, 2008, p. 129).  

Nesse sentido, é o poema, a atividade poética, que produz essa natureza. Por isso,

também não é o caso, aqui, de uma natureza idealizada, anterior à existência humana. Ora,

o homem, que surge logo na primeira estrofe do poema, não aparece como uma criatura

estranha em meio a natureza, ao contrário, os “olhos familiares” que o espreitam parecem

remeter a um lugar, ou a um tempo, em que a natureza, o seu próprio meio, ainda não lhe

era estranha. Além do mais, já tivemos a oportunidade de verificar, no primeiro capítulo

desta  monografia,  o  antinaturalismo típico  da  teoria  estética  de  Baudelaire.  Este,  com

efeito, se recusa a tomar a natureza como modelo para representação artística e opõe a sua

imperiosidade ao engenho do artista  – ao qual caberia, então, a tarefa a corrigi-la. Seria

totalmente incompatível com tal posição se Baudelaire enaltecesse, em seus poemas, uma

natureza pura, livre do contato com os homens. 

Através das “correspondências”, o poema nos leva para um tempo “em que homem e

natureza existiam numa condição de imediata, indiferenciada harmonia” (WOLIN, 1982, p.

236); uma condição em que sons, cores e odores se correspondem, formando uma imagem

harmônica da natureza.  No entanto,  se  é  possível  retornar  a  esse estado,  isso só pode

ocorrer por meio da memória – ou melhor, através do trabalho de rememoração. Este é

capaz de estabelecer o contato entre a memória do indivíduo com a tradição – e, portanto,

está ligada a uma dimensão coletiva e não meramente individual da memória. É através

dele que nos é dado o acesso a esse estado de harmonia:

Seria  um  erro  considerar  a  experiência  contida  nas  correspondances
como  simples  equivalente  de  certas  experimentações  realizadas  em
laboratórios  psicológicos  com  a  sinestesia  (a  audição  de  cores  ou  a
percepção  visual  dos  sons).  Em  Baudelaire,  trata-se  menos  das
conhecidas reações, em torno das quais a crítica de arte dos estetas ou dos
esnobes fez tanto alarde, do que do medium no qual ocorrem tais reações.
Esse  medium é  a  recordação,  sendo que  em Baudelaire  ela  teve  uma
densidade incomum. É nela que correspondem os dados dos sentidos que
se  encontram  em  correspondência;  estão  prenhes  de  recordações  que
afluem com tal densidade que não parecem se originar desta vida, e sim
de uma “vida anterior” mais vasta e mais ampla (BENJAMIN, 2009, p.
413).

É, portanto, menos para as relações sinestésicas e muito mais para o medium na qual

elas ocorrem que Benjamin volta seu olhar.  É mediante os esforços de rememoração que

Baudelaire evoca as imagens do que – numa referência a um outro poema do ciclo “Spleen

e Ideal” – Benjamin chama de “vida anterior”. 
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Tal qual os dias de festas no calendário, as “correspondências”  que “são os dados‒

da rememoração” (BENJAMIN, 2015, p.  137)  levam-nos ao encontro de uma “vida‒

anterior”. Nesses “monumentos de uma consciência da história” (BENJAMIN, 2005, p.

123)  que  são  os  calendários,  os  dias  de  festas  são  dias  de  rememoração;  dias  que  se

destacam do decurso contínuo do tempo e nos fazem lembrar da nossa cumplicidade com a

gerações passadas. 

À experiência do tempo nos calendários, opõe-se o correr homogêneo e vazio do

tempo pelos ponteiros do relógio. Um tempo que é somente o seu próprio transcorrer, em

que cada momento se segue de outro e nenhum possui  sentido ou valor.  Nesse eterno

repetir-se  dos  movimentos  do  ponteiros,  que  a  cada  volta  retorna  a  fazer  o  mesmo

caminho, temos uma ideia da percepção de tempo a que estamos submetidos no spleen.

Destarte,   As  flores  do  mal não  é  composta  apenas  pela  rememoração  de  uma

experiência  já  de  antemão  perdida.  A  representação  dessa  perda  foi  igualmente

essencialmente na construção dessa obra. Como bem observa Benjamin, o que torna  As

flores do mal um livro “inconfundível é o fato de ter sido capaz de arrancar à ineficácia da

mesma consolação, ao fracasso do mesmo fervor, ao insucesso da mesma obra, poemas que

não  ficam  a  dever  àqueles  em  que  as  correspondências  celebram  a  sua  apoteose”

(BENJAMIN, 2015, p. 138). Assim,  As flores do mal é menos a celebração da restauração

daquela experiência perdida, do que a constatação do seu fracasso. Diante do  spleen, o

poeta parisiense amargura a debilidade da promessa de restauração expressa pelo “ideal”.

“O  spleen”   escreve  Benjamin  no  ‒ Passagen-Werk   “coloca  séculos  entre  o‒

momento presente e aquele que acabou de ser vivido. É ele que, incansavelmente, fabrica a

'antiguidade'. E, de fato, em Baudelaire a modernidade nada mais é do que a 'mais nova

antiguidade'”  (BENJAMIN,  2009,  p.  381).  No  spleen,  o  homem   assujeitado  ao‒

transcurso vazio e contínuo do tempo  experimenta a fugacidade e a voracidade de um‒

tempo que a tudo destrói. Nesse contínuo arruinar-se, antiguidade e modernidade revelam

sua intima conexão: seu destino comum. Como afirma o próprio Benjamin: “o spleen é o

sentimento que corresponde à catástrofe em permanência” (Idem, p. 392). 
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Considerações Finais:

 No pequeno poema em prosa “Perda da auréola” – que tratamos no primeiro capítulo

desta monografia –, o poeta, que é uma personagem no poema, regozija-se da perda da sua

antiga condição, da “perda de sua auréola”. O poeta não se recusa mais a imiscuir-se ao

mundano. Ele, que possuía um contato com o que poderíamos qualificar de divino – ao

menos  é  isso  que  os  adjetivos   “o  bebedor  de  quinta-essências”  e  “o  saboreador  de

ambrósia” dão a entender –, agora, junto dos “simples mortais”, pode “fazer más acções”,

entregar-se a crápulas, e “num lugar reles” achar a matéria da sua poesia (BAUDELAIRE

apud BENJAMIN, 2015, p. 148). 

Em meio a multidão, Baudelaire não só era apenas mais um transeunte incógnito,

como  podia  se  oferecer  sem  proteção  ao  choque  –  elemento  essencial  da  forma  de

percepção dos habitantes  de uma grande metrópole.  Do trabalho não especializado das

fábricas ao encontro com a multidão nas ruas de uma grande metrópole, a vivência do

choque afirma o seu domínio por toda a sociedade moderna. Assim, o poeta parisiense

trouxe a vivência do choque para a sua própria poesia, inserindo nela a própria destruição

da experiência.

 No limiar entre da modernidade, Baudelaire estava numa posição privilegiada. Ele

pôde ver o desaparecimento dos últimos sinais de formas de vida tradicionais, que ainda

não conheciam a crise da experiência. Trata-se, aqui, daquela forma de vida comunitária,

em que a tradição permanecia viva, e que nos remontam a um tempo em que as histórias e

provérbios eram transmitidas ao longo das gerações, sem perder seu sentido e valor prático

na orientação dos indivíduos. Baudelaire viu, ao mesmo tempo, o mundo se tornar cada vez

mais estranho. Como um homem moderno, ele também se viu expropriado de experiências,

incapaz de fazer e transmitir experiências verdadeiras. 

Através  da  oposição  spleen  “ideal”,  Benjamin  encontrará  uma  expressão  desse

paradoxo.  Por  um lado,  no  spleen,  somos colocados diante  da crise  da experiência.  O

“ideal”,  por  outro  lado,  propõe,  através  do  trabalho da  rememoração,  de  algum modo

recuperar essa experiência perdida,  sem deixar de reconhecer, é claro, essa perda. A poesia
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de Baudelaire, mais particularmente, As flores do mal, apresentariam, assim, um quadro da

própria modernidade.  
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