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Essa luz – evidentemente elétrica – provinha de uma 
infinidade de globos, de estranhos globos de várias cores, 
vários desenhos, de transparências várias – mas, sobretudo, de 
ondas que projetores ocultos nas galerias golfavam em 
esplendor. Ora essas torrentes luminosas, todas orientadas para 
o mesmo ponto quimérico do espaço, convergiam nele em um 
turbilhão – e, desse turbilhão meteórico, é que elas realmente, 
em ricochete enclavinhado, se projetavam sobre paredes e 
colunas, se espalhavam no ambiente da sala, apoteotizando-a. 

De forma que a luz total era uma projeção da própria luz 
– em outra luz, seguramente, mas a verdade é que a maravilha 
que nos iluminava nos não parecia luz. Afigurava-se-nos 
qualquer outra coisa – um fluido novo. Não divago; descrevo 
apenas uma sensação real: essa luz, nós sentíamo-la mais do 
que a víamos, E não receio avançar muito afirmando que ela 
não impressionava a nossa vista, mas sim o nosso tato. Se de 
súbito nos arrancassem os olhos, nem por isso nós deixaríamos 
de ver. E depois – eis o mais bizarro, o mais esplêndido – nós 
respirávamos o estranho fluido. Era certo, juntamente com o ar, 
com o perfume roxo do ar, sorvíamos essa luz que, num êxtase 
iriado, numa vertigem de ascensão – se nos engolfava pelos 
pulmões, nos invadia o sangue, nos volvia todo o corpo sonoro. 
Sim, essa luz mágica ressoava em nós, ampliando-nos os 
sentidos, alastrando-nos em vibratilidade, dimanando-nos, 
aturdindo-nos… Debaixo dela, toda a nossa carne era sensível 
aos espasmos, aos aromas, às melodias!… 

 
A confissão de Lúcio, Mário de Sá Carneiro.
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Iluminações Profanas: 
Transformações do Witz romântico em iluminação profana surrealista por Walter 

Benjamin 
 
 
 
 
 
 

RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 
 

O conceito de Witz do romantismo alemão é a base para que Walter Benjamin 
desenvolva o seu conceito de iluminação profana, e ambos apresentam o processo do 
conhecimento estético dado pela obra de arte. O estudo perpassa o conceito de Witz no 
romantismo alemão, a partir da obra O conceito de Critica de arte no romantismo 
alemão, de Walter Benjamin, e de seus comentadores, definindo-o como o instante em 
que ocorre uma interrupção, e a obra de arte se conecta ao infinito das formas. Em seu 
texto O surrealismo. Último instante da inteligência europeia, Benjamin apresenta a 
iluminação profana como um conceito de "inspiração materialista e antropológica", que 
corrige a falta dialética do conceito romântico. A iluminação profana marca a escrita 
benjaminiana em seus momentos de erupção de imagem, iluminando-as com uma luz 
epifânica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Witz. Iluminação profana. Walter Benjamin. Romantismo alemão. 
Surrealismo. 
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Iluminações Profanas: 
Transformações do Witz romântico em iluminação profana surrealista por Walter 

Benjamin 
 
 

 
 
 
 
 

ABSTRAKT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Studie untersucht das Konzept des Witzes in der deutschen Romantik, ausgehend 
von Walter Benjamins Werk Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen 
Romantik, und seinen Kommentatoren und definiert das Konzept des Witzes als den 
Moment, wenn eine Unterbrechung auftritt und das Kunstwerk sich mit den 
unendlichen Formen verbindet. In seinem Text Der Surrealismus, letzte 
Momentaufnahme der europäischen Intelligenz, stellt Benjamin die profane 
Erleuchtung als ein Konzept der "materialistischen, anthropologischen Inspiration" dar, 
die die Mängel der Dialektik am romantischen Konzept korrigiert. Die profane 
Erleuchtung markiert in Benjamins Schrift den Augenblick, in welchem das Bild 
erscheint und beleuchtet dieses mit einem epiphanen Licht. In Benjamins Werk 
funktioniert der Schreibmodus wie eine Darstellung und offenbart das epiphane Licht, 
die Idee, i.e. die Wahrheit der Form, die nur in einem singulären Kunstwerk existiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schlüsselwörter: Witz. Profane Erleuchtung. Walter Benjamin. Deutsche Romantik. 
Surrealismus. 
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Iluminações Profanas: 

Transformações do Witz romântico em iluminação profana surrealista por Walter 
Benjamin 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
German Romanticism's concept of Witz is the basis on which Walter Benjamin develops 
his concept of profane illumination, and both concepts display the process of aesthetic 
knowledge given by the work of art. The study investigates the concept of Witz in 
German Romanticism, from Walter Benjamin's book The concept of Art Criticism in 
German Romanticism, and its commentators, defining it as the moment when an 
interruption occurs, and the work of art connects to the infinite of forms. In his text The 
surrealism, Last moment of European intelligence, Benjamin presents profane 
illumination as a concept of  "materialistic, anthropological inspiration", which corrects 
the romantic concept's dialectic absence. Profane illumination marks Benjamin's writing 
in its moments when image erupts, illuminating them with an epiphany light. As 
Darstellung, Benjamin's writing mode reveals, through an epiphany light, the Idea, i.e., 
the truth of the form that exists only in the singular work of art. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Witz. Profane illumination. Walter Benjamin. German Romanticism. 
Surrealism.  
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INTRODUÇÃO 

  

As obras completas de Walter Benjamin (Gesammelte Schriften) só foram 

publicadas por Rolf Tiedemann em 1991, e, desde então, sua obra tem sido objeto de 

estudos multidisciplinares. Esta tese de Literatura Comparada pretende acrescentar uma 

luz aos estudos benjaminianos, mostrando como Benjamin constrói os conceitos de Witz 

e de iluminação profana em sua escrita e ao longo de toda a sua obra.  

Começamos nossa reflexão pelo conceito de Witz, proveniente do primeiro 

romantismo alemão, e aproveitado por Benjamin em sua tese O Conceito de crítica de 

arte no romantismo alemão. Partimos da premissa de que Benjamin teria usado a 

forma deste conceito romântico para desenvolver aquilo que será chamado, mais tarde, 

em seu texto O surrealismo, último instantâneo da inteligência europeia, de 

iluminação profana. Ainda que o autor a tenha nomeado somente neste texto, a 

iluminação profana percorre toda a sua obra, marcando as imagens súbitas que surgem 

em sua escrita. 

No primeiro capítulo, ressaltamos as características do Witz, a sua raiz 

etimológica em wissen e a sua característica de surgir sempre através de um Blitz, um 

relâmpago, um clarão súbito que atinge a consciência sem cumprir as etapas do 

conhecimento discursivo. O Witz/Blitz pode se aproximar de diversos outros conceitos 

da teoria literária, como o da parabase, que é característica da comédia aristofênica. As 

características parabáticas, que encontramos no conceito romântico, apontam para a 

tradição da comédia antiga de interromper o curso narrativo para introduzir uma nova 

narrativa, capaz de explicar ao espectador os acontecimentos da narrativa principal. A 

parabase atua como um corte que proporciona uma reflexão sobre aquilo que foi dito. O 

caráter célere e subitâneo do Witz é demonstrado no conceito de subitaneidade, que 

descreve como o saber irrompe na linguagem ficcional, criando uma utopia da estética, 

capaz de alcançar com uma força escatológica um conhecimento totalizante. 

Em seguida, analisaremos o modo como o surrealismo se volta para a vida 

cotidiana, buscando nela a sobre-realidade que existiria abaixo da aparência 

conciliadora da vida burguesa assim como levada no contexto da sociedade capitalista. 

Os objetos retirados do cotidiano e os temas corriqueiros da vida urbana são os objetos 

tornados artísticos pelos surrealistas. Nesta coletânea das cenas cotidianas se encontra o 

objeto kitsch. O kitsch seria um exemplar do objeto produzido em serie, o enfeite sem 
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valor que se oporia à grande arte. Neste objeto corriqueiro das casas da pequena 

burguesia no início do século XX, Walter Benjamin encontra a possibilidade de 

vislumbrar um catalisador dos sonhos. Em seu primeiro texto dobre o surrealismo, 

Benjamin conceitua o objeto Onirokitsch como aquele objeto que, afastado de sua 

função prática, poderia libertar as forças do sonho de liberdade. A distância do objeto 

onírico é pequena, ele pode ser alcançado: esta característica marca a sua oposição à 

arte aurática, que mantém sempre a sua distância secular, de caráter eminentemente 

autoritário. 

Tal como a imagem onírica, também o objeto surrealista não pode ter o seu 

significante fixado. O objeto se volatiza e, em seu lugar, surge o desejo e a consciência 

da falta: a busca por algo que está sempre em devir, em uma constante transformação. O 

desejo pelo objeto inalcançável é também o desejo erótico, semelhante à busca 

trovadoresca pela dama inacessível. Mas neste amor ganha destaque o corpo: o prazer 

existe como protesto contra os valores da ordem burguesa do casamento e do sexo 

unicamente para a procriação.  

O reconhecimento do sonho, o delírio e o prazer abrem ao surrealista uma 

existência fora do mito civilizatório e apaziguador,  englobando também a dimensão do 

inconsciente e da memória coletiva, empreendendo uma busca, em um mundo 

primitivo, de um modo de se viver pré-capitalista. As sociedades arcaicas aproximam-se 

do sonho, do mundo no qual a lógica racional e a moral burguesa não são valorizados. É 

o modo de lidar com este sonho que faz com que as concepções de Benjamin e as do 

grupo surrealista se tornem divergentes. Pois, para Walter Benjamin o sonho não tem 

um fim em si, mas a propedêutica para o despertar. A iluminação profana da arte 

surrealista produz um clarão na consciência que deveria levar ao despertar, à tomada de 

consciência histórica e política.  

O terceiro capítulo da tese se debruçará sobre a escrita benjaminiana, buscando 

reconhecer nela os momentos em que a iluminação profana surge e sob quais 

circunstâncias. Assim iremos perceber a influência da reflexão romântica na concepção 

da arte de vanguarda e a importância do conceito kantiano de Darstellung na obra 

benjaminiana. Nesse sentido, Walter Benjamin se apropria da escrita ensaística por ser o 

ensaio o modo onde a apresentação (Darstellung) equivale ao objeto descrito. O ensaio 

é o caminho do desvio, o objeto descrito pelo ensaio é delineado pouco a pouco, ele é 

sempre um objeto que não se deixa captar completamente, de modo que o ensaio de 

certa forma traduziria o objeto surrealista. Os textos benjaminianos sobre Goethe, 
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inclusive o último capítulo da Crítica de arte no romantismo alemão operam uma 

inversão da gradação platônica de ascensão as ideias. Ademais, em Benjamin, a ideia 

coincide com a forma arquetípica goetheana, a Urform, que é visível na aparência das 

obras singulares. Assim, o belo e a verdade se tornam categorias eminentemente 

estéticas para Walter Benjamin, a partir de determinações que podem ser extraídas da 

obra como o teor de verdade (Wahrheitsgehalt) e o teor factual (Sachgehalt). 

O pensamento dialético benjaminiano certamente sofreu influência da sua 

aproximação aos românticos alemães, o que se perecebe pelo fato de que a dialética 

benjaminana não apresenta a terceira parcela: a síntese dos termos antagônicos. Ela 

mantém o movimento dialético entre duas instâncias sem unificá-las, de modo que 

podemos chamar a dialética benjaminiana de dialética paralisada, como ele o fez, ou em 

termos adornianos, de dialética negativa.  

Por fim analisaremos as imagens que emergem da escrita de Walter Benjamin. A 

escrita benjaminiana cria imagens que emergem do texto e se tornam claras ao olhar. 

Essas imagens não seriam ilustrações ou representações daquilo que é escrito, mas 

manteriam uma relação de semelhança deformada com o escrito. Essa imagem em 

semelhança deformada pode se apresentar como uma fantasmagoria, com uma luz 

incerta e bruxuleante, e é preciso uma entrega do leitor à imagem para que ela se 

mostre. Este marca o instante da iluminação profana, que se deixa reconhecer como 

uma imagem-enigma [Vexierbild] da escrita. A iluminação profana é construída pela 

aproximação de elementos díspares, pela técnica de colagem surrealista. Aquilo que a 

iluminação profana efetivamente ilumina está sempre na esfera do histórico e do 

político. O que Benjamin traduz em sua escrita como sendo a iluminação profana, 

reconhecendo a filiação do seu conceito no conceito de Witz do romantismo alemão, 

aproxima-se do conceito de epifania assim como produzido pela literatura moderna. A 

epifania age como um despertar da consciência provocado por um clarão estrondoso, a 

sua vertente laica moderna descreve este instante no qual o texto é interrompido por 

uma visão luminosa. Ali ocorre uma suspensão semântica que proporciona a experiência 

estética típica da modernidade. A experiência estética é a cesura de que falava Hölderlin 

sobre a arte sóbria, a cisão na qual a imagem arcaica deve surgir. Na aparência da obra 

mesma, a Ideia se revela, a experiência estética obedece aos preceitos de Kant, e a razão 

prática não interfere na captação do sublime, que se apresenta como a Ideia. Esta 

descrição se adequa à do conceito romântico de Witz, e, também - mas corrigido com os 
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conceitos benjaminianos de mônada - à perda da aura e à dialética negativa. Walter 

Benjamin apresentará este conceito na forma de iluminação profana. 

  As citações de Schlegel no primeiro capítulo da obra foram modificadas sempre 

a partir da tradução de Márcio Suzuki, pois optamos nesta tese em manter o termo Witz 

no original. Ao final da tese, trazemos, no apêndice 1, uma listagem dos fragmentos de 

Schlegel que citam o Witz, e , no apêndice 2, uma compilação dos fragmentos no 

original e de suas traduções por Márcio Suzuki (SCHLEGEL, 1997) e Victor Pierre 

Stirnimann (SCHLEGEL, 1994). Apresentamos também uma versão da tradução do 

Fragmento 116 apoiada não só nas duas versões acima, mas também na tradução de 

trechos que Márcio Seligmann-Silva faz do fragmento na sua tradução do Conceito de 

critica de arte no romantismo alemão (2002). As citações de Benjamin são 

acompanhadas pelo original da edição da Gesammelte Schriften, sendo que, nessas 

notas optamos por citar os textos a partir da edição de Tiedemann . As citações de obras 

de autores por nós traduzidas (traduções do alemão e do espanhol) vêm sempre 

acompanhadas do original em nota. Este trabalho, ao mesmo tempo que complementa, 

faz avançar o estudo sobre Schlegel realizado no Mestrado em Ciência da Literatura, no 

qual realizei uma tradução comentada da obra Lucinde, ein Roman. 
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1. O Witz romântico de Friedrich Schlegel 

 

 

Nos anos contemporâneos à Revolução Francesa, na cidade alemã de Jena, o 

pensamento filosófico, artístico e místico se torna o centro de reflexão de um grupo de 

jovens autores, que  tomam a linguagem como base do pensamento, aproximando a 

filosofia da filologia, e encontrando, muitas vezes, uma filologia mágica. Este grupo 

heterogêneo, que será conhecido por primeiro-romantismo alemão, é estudado por 

Lukács, em um dos ensaios de sua obra Alma e as formas, em 1911: 

 

Jena no final do século dezoito. Alguns caminhos ascendentes 
encontram-se aqui por pouco tempo e pessoas, que sempre viveram 
isoladas, percebem com uma inebriante alegria que existem 
pensamentos cuja marcha tem o mesmo ritmo e sentimentos que 
parecem penetrar no mesmo sistema. Eles eram os homens mais 
diferentes que se pode imaginar e soa quase como uma lenda que eles, 
mesmo somente que pouco tempo, pudessem acreditar na 
possibilidade de uma ascensão comum. (LUKÁCS, 1971, p. 67)1 

 

Entre esses jovens estão Fichte, os irmãos Schlegel e Novalis, que se reuniram 

em Jena no breve período dos anos 1798 a 1800, conforme lembra Pedro Duarte, na 

obra Estio do tempo. Romantismo e estética moderna (2011). Segundo Duarte, estes 

autores tentaram conscientemente unir arte e filosofia, tornando-se o “primeiro 

movimento estético que conhecemos” (DUARTE, 2011, p. 23).  Ainda que o grupo 

tenha convivido por um curto espaço de tempo, os jovens de Jena influenciaram toda a 

literatura posterior, “seu curto raio no espaço e sua breve presença no tempo são, 

entretanto, inversamente proporcionais a sua energia e à revolução que provocaram no 

pensamento” (idem, p. 17). O principal veículo de divulgação do grupo de Jena foram 

                                                 

1 Jena am Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Ein paar stark aufsteigende Bahnen treffen sich hier für 
eine kurze Zeit und Menschen, die immer einsam lebten, empfinden in berauschter Freude, dass es 
Gedanken gibt, deren Gang den gleichen Rhythmus hat, und Gefühle, die sich in die gleichen Systeme 
einzufügen scheinen. Sie waren die denkbar verschiedensten Menschen und es klingt beinahe wie eine 
Legende, dass sie, wenn auch nur für kurze Zeit, an die Möglichkeit eines gemeinsamen Aufstieges zu 
glauben vermochten. (LUKÁCS, 1971, p. 67) Obra sem tradução em português. Tradução nossa. 
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as revistas Lyceum, de 1797, Athenäum, publicada entre entre 1797 e 1798, e Ideen 

publicada em 1800. 

 

Em sua obra de 1919, O conceito de crítica de arte no romantismo alemão, 

Walter Benjamin se debruça sobre a filosofia deste grupo, estudando a definição que 

seus autores, principalmente Friedrich Schlegel e Novalis, conferem a determinados 

termos. Os românticos refletiam sobre a vida e a arte, segundo um tipo de pensamento 

filológico, ou seja, um sistema de pensamento baseado na linguagem. Benjamin chama 

de “terminologia mística”2 (2002, p. 54) romântica o uso de uma palavra corriqueira 

para a definição de um conceito filosófico. Mais tarde voltaremos à definição de termos 

místicos em Schlegel. Aqui, basta ressaltar que o termo Witz faz parte deste vocabulário 

usado pelo autor. Witz é definido como o momento no qual a arte entra em contato com 

a forma abstrata, aquilo que Benjamin denomina de ideal das formas artísticas. Em 

outras palavras, Witz é o momento do encontro da arte singular com a ideia de arte. 

Benjamin afirma que o Witz engloba todos os sistemas de arte: 

   

No fundo esta teoria [do Witz] não é outra coisa que a teoria mística. 
Esta constitui a tentativa de chamar o sistema pelo nome, isto é, 
compreendê-lo de tal modo em um conceito místico individual que os 
contextos sistemáticos sejam incluídos nele.3 (BENJAMIN, 2002, p. 
54) 

 

O termo Witz é, então, um elemento fundamental para a compreensão da crítica 

de arte romântica. E é na tentativa de abordá-lo em suas diversas manifestações que 

iremos, em seguida, buscar uma definição para o Witz romântico, entendendo sua 

função dentro do sistema de pensamento de Friederich Schlegel, e a leitura que Walter 

Benjamin teria feito deste conceito. 

                                                 

2 mystische Terminologie (GS I, p. 48). Optamos por fazer as citações da Gesamelte Schriften (Obras 
Completas) de Walter Benjamin, editada por Rolf Tidelman, somente pela abreviatura (GS) seguida no 
número do volume citado e da página. 
3 Im Grunde ist sie keine andere als die Theorie der mystischen Terminologie. Dieser Versuch, das 
System beim Namen zu nennen, d. h. in einem mystischen individuellen Begriff so zu erfassen, dass die 
systematischen Zusammenhänge in ihm inbegriffen sind. (GS I, p. 48-49) 
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1.1. A reflexão romântica e o Witz  
 
 
A reflexão romântica, conforme Benjamin apresenta em O conceito de crítica 

de arte no romantismo alemão (2002), é uma modificação do conceito de reflexão em 

Fichte.  Na reflexão fichteniana, o Eu se coloca, através da imaginação, a um não-Eu, 

que retorna a si, e amplia a sua autoconsciência em direção ao Eu Absoluto: “No terreno 

prático, a imaginação prossegue ao infinito, até a ideia pura e simplesmente 

indeterminável da suprema unidade (...) (FICHTE apud BENJAMIN4, 2002, p. 31). O 

pensamento, em Fichte, progrediria a partir de um centro (o Eu) em direção ao absoluto 

transcendental. 

Segundo Benjamin, na visão de Schlegel, não haveria um Não-Eu nesta equação: 

no momento que o Eu se coloca, ele só abarcaria a si mesmo. Benjamin define esse 

movimento como uma ação da si-mesmidade: “Não podemos intuir a nós mesmos, neste 

ponto o Eu sempre nos escapa. Podemos, no entanto, certamente pensar a nós mesmos" 

(SCHLEGEL apud BENJAMIN, 2002, p. 39). Neste processo, o Eu se colocaria a si 

mesmo, alargando-se, para, em seguida, retorna ao Eu no movimento de reflexão. 

Conforme o autor romântico, o artista produziria a obra singular como uma projeção do 

Eu no Absoluto, que em Schlegel toma a forma do Médium de reflexão: “(...) o conceito 

schlegeliano de absoluto está suficientemente determinado em contraposição a Fichte. 

Em si mesmo se designaria este absoluto da maneira mais correta como o médium-de-

reflexão.” (BENJAMIN 2002, p. 43). Entendemos o conceito de meio de reflexão 

(Reflexionsmedium) como o lugar onde a reflexão acontece, ou seja, é aquilo que 

buscaremos definir como arte ou objeto artístico ao longo desta tese. A forma artística 

seria uma delimitação do médium de reflexão, ou, nos termos fichtenianos, o objeto 

artístico seria a forma da delimitação do Absoluto. Assim Schlegel concebe um sistema 

em que, no lugar do absoluto transcendental de Fichte, está a arte; de acordo com 

Benjamin, para Schlegel a arte se coloca como  ponto central da reflexão, não o Eu: “No 

sentido primeiro romântico, o ponto central da reflexão é a arte, não o Eu.” 

(BENJAMIN, 2002, p. 46). 

                                                 

4 Mantemos as citações que Benjamin faz de outros autores em sua tese de doutorado, mas ressaltamos 
que o modo peculiar de citações do autor traduz as suas próprias ideias, pois Benjamin se apropria dos 
discursos alheios para construir o seu próprio discurso. 
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Em Unendliche Verdopplung. Die frühromantische Grundlegung der 

Kunsttheorie im Begriff absoluter Selbstreflexion5, Winfried Menninghaus (1987) 

analisa os artifícios usados pelo romantismo alemão para operar com a reflexão e a 

duplicação na obra de arte. O autor segue o modo como Benjamin, no Conceito de 

crítica de arte do romantismo alemão,  entende a obra romântica e o conceito de 

reflexão. Menninghaus afirma que para Benjamin o conceito de crítica é consequência 

do conceito de reflexão. Este último é um conceito que gera outros conceitos, formando 

um sistema  complexo, no qual se incluem forma, obra, ironia, poesia transcendental e 

romance.6 

 Menninghaus afirma que para os românticos, a reflexão seria imediada e infinita. 

Ela é sempre um pensar sobre si mesmo. O pensar sobre si é a forma da forma, que é a 

sua revelação. Este reconhecimento não mediado corresponde ao reconhecimento 

gnosiológico de Fichte, que surge como revelação ligada à intuição intelectual 

(intelectuelle Anschaung) (BENJAMIN, 1991, p. 47). Na perspectiva de Fichte a forma 

do conhecimento seria a reflexão abstrata, o pensar sobre o pensar, que nada mais é do 

que a reflexão imediada. De acordo com Menninghaus, o método usado pelos 

românticos para definir o pensamento consiste na busca incessante da fronteira entre 

conteúdo e forma. Para esses autores, o pensamento reflexivo se inicia a partir da 

linguagem, e busca a totalização, a potencialização e a romantização do mundo.  

No fragmento 305 da Athenäum, Schlegel afirma que a reflexão seria a essência 

do humor, e que este estaria relacionado ao Witz. Neste fragmento podemos também 

encontrar a ligação entre o Witz e o discurso filosófico ou artístico:  

 
Humor tem a ver com ser e não ser, e sua essência própria é a 
reflexão. Daí sua afinidade com a elegia e com tudo aquilo que é 
transcendental; mas daí também sua altivez e inclinação para a 
mística do Witz. Assim também como ao ingênuo é necessário 
genialidade, assim também é necessário beleza severa e pura ao 
humor. Ele paira de preferência sobre aquelas rapsódias da 
filosofia ou poesia que fluem leve e claramente, e foge das 

                                                 

5 Duplicação infinita: a fundamentação da teoria da arte do primeiro-romantismo no conceito de 
auto-reflexão absoluta. Obra sem tradução em português. Todas as traduções são nossas. 
6 Der Begriff der Kritik figuriert als eine der systematischen Konsequenzen dieses Reflexionsbegriff. 
Seine andere und durchaus nicht in zweiter Reihe dargestellten sind: Form, Werk, Ironie, 
Tranzedentalpoesie, Roman. (Menninghaus, 1987, p. 30) O conceito de crítica figura como uma das 
conseqüências sistemáticas deste conceito de reflexão. Suas outras conseqüências, absolutamente nada 
secundárias, são: forma, obra, ironia, poesia transcendental, romance.  
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massas pesadas e fragmentos destacados.7 (SCHLEGEL, 1997, 
p. 102) 

 
 

Menninghaus aponta para uma contradição estrutural existente no conceito 

romântico de totalidade, ressaltando que a noção romântica de totalidade, derivada do 

conceito de reflexão infinita, seria uma totalidade sem centro8. Esta visão de totalidade 

descentralizada estaria de acordo com a teoria do absoluto romântico, e a poética 

proposta pelos autores de Jena buscaria construir essa teoria do absoluto partindo da 

arte. Para os autores românticos, como foi dito no início deste capítulo, este ato de 

reflexão descentralizada é exatamente aquilo em que consiste a arte.  

Como assinala Menninghaus, Walter Benjamin, tendo demonstrado a estrutura 

da reflexão romântica em sua tese, afasta os românticos do lugar comum da 

irracionalidade:  

 
O seu trabalho tenta, tanto por suas ênfases de conteúdo como por 
sua rígida forma filosófica, romper tão rudemente quanto possível 
com a visão depravada de “romântico” – no sentido de uma 
poesia amorfa do inconsciente ou do domínio do obscuro.9 
(MENNINGHAUS, 1987, p. 52)  
 

 Benjamin propõe que Schlegel tenha concebido um modelo de reflexão distinto 

da irracionalidade ou do êxtase, afirmando que “A reflexão é o oposto do êxtase” (Die 

Reflexion ist das Gegenteil von Ekstase) (BENJAMIN, 1991, p. 104). A reflexão deve 

ser entendida como um modelo gnosiológico que teria como finalidade se abarcar o 

absoluto. Neste modelo de pensamento, o que define a arte não estaria na representação, 

mas na reflexão. O absoluto é colocado como meta ideal para a arte, que não poderá ser 

alcançada pela representação, mas  somente na reflexão. Por isso Menninghaus afirma, 

como iremos tratar adiante, que os românticos colocam o absoluto como negação. 
                                                 

7 Humor hat es mit Sein und Nichtsein zu tun, und sein eigentliches Wesen ist Reflexion. Daher seine 
Verwandtschaft mit der Elegie und allem, was transzendental ist; daher aber auch sein Hochmut und sein 
Hang zur Mystik des Witzes. Wie Genialität dem Naiven, so ist ernste reine Schönheit dem Humor 
notwendig. Er schwebt am liebsten über leicht und klar strömenden Rhapsodien der Philosophie oder der 
Poesie und flieht schwerfällige Massen, und abgerißne Bruchstücke. (SCHLEGEL, 1967, p. 217). 
8 Insofern kann man sagen, das gesamte “Sein” der unendlichen Reflexion besteht, als Totalität der 
Relation, in den Spiegelungen aller ihrer Teile: ein dezentriertes Kontinuum von Reflexionszentren. 
(Menninghaus, 1987, p. 47). Neste sentido pode-se dizer que o “ser” total da reflexão infinita consiste, 
como totalidade da relação no espelhamento de todas as suas partes: um contínuo descentralizado de 
centros de reflexão.  
9 Seine Arbeit versucht, durch ihre inhaltlichen Akzente wie durch ihre rigide philosophische Form, so 
schroff wie möglich mit depravierten Vorstellung des „Romantischen“ – im Sinne einer formlosen Poesie 
des Unbewussten oder der dunklen Nachtbereiche - zu brechen. 
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1.2. A intraduzibilidade do Witz 

 

 

Nos fragmentos publicados por Friedrich Schlegel nas revistas Athenäum, 

Lyceum e Ideen, o termo Witz ou witzigen Einfall (achado chistoso) surge diversas 

vezes. Entre os fragmentos críticos da revista Lyceum encontramos 19 fragmentos que 

citam o termo10, três dos quais como witzigen Einfall; na revista Athenäum o termo 

surge em 23 fragmentos11, sendo que duas vezes como witzigen Einfall; e nos 

fragmentos da revista Ideen o termo surge três vezes12, uma das quais na sua forma 

adjetiva witzig. Em Schlegel, o Witz é um conceito complexo, e não tem o sentido 

corriqueiro e atual do termo como “piada”. Como veremos a seguir, os diferentes 

estudos e acepções do termo reforçam o entendimento  de sua complexidade. 

O livro de Marcio Suzuki sobre os românticos, O gênio romântico. Crítica e 

história da filosofia em Friedrich Schlegel (1998), assinala a dificuldade para se 

encontrar uma definição clara para o Witz, pois, mesmo para Schlegel, o seu sentido não 

é único ou claro, o que não diminui sua importância na obra do autor romântico. “Muito 

embora ocupe – ou talvez justamente porque ocupe – uma posição central na filosofia 

de Schlegel, o chiste13 de maneira alguma é apresentado com um sentido único.” 

(SUZUKI, 1998, p. 196) (grifo nosso) O Witz é a base da importância que o fragmento 

terá para a escrita romântica, pois é a partir do Witz que o fragmento pode se elevar à 

uma totalidade dos fragmentos, unindo a crítica ao ideal das formas: 

 

                                                 

10 Os fragmentos são: 9, 13, 16, 17, 22, 34, 39, 41, 51, 56, 59, 67, 71, 90, 96, 104, 109, 111 e 126. A 
expressão Witzigen Einfall surge nos fragmentos 22, 34 e 96 (ver anexo). 
11 Nos fragmentos: 29, 32, 37, 82, 106, 116, 120, 121, 154, 156, 217, 220, 137, 245, 289, 305, 366, 383, 
394, 421, 426, 438 e 445, sendo que o fragmento número 237 é atribuído à A. W. Schlegel e o fragmento 
número 289 é de autoria de Novalis. A expressão Witzigen Einfall surge nos fragmentos 29 e 37 (ver 
anexo). 
12 Nos fragmentos: 26, 59 e 109, constando no fragmento 59 a forma adjetiva Witzig (ver anexo). 
13 Como veremos logo a seguir, a tradução de Witz como “chiste” não nos parece apropriada.  
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O chiste [...] não tem um significado unívoco nos textos de Schlegel. 
Mas isso se deve a função vital que desempenha como articulador do 
sistema, vinculando parte e todo, eu-indivíduo e eu-universo, e 
operando tanto num sentido quanto noutro. (SUZUKI, 1998, p. 221) 
(grifo nosso) 

 

 O instante de realização da forma limitada no infinito das formas é o que os 

românticos chamavam de Witz. Trata-se, como veremos nos vários estudos apresentados 

a seguir, de um termo de difícil tradução. Nas diferentes traduções das obras de 

Schlegel, encontramos para Witz os vocábulos “graça” ou “gracejo” (Álvaro Ribeiro14), 

“chiste” (Márcio Suzuki15), “espirituosidade” (Victor Pierre Stirnmann16), ou, na versão 

espanhola, “engenho” (Berta Raposo17). Como se poderá constatar, essas traduções 

excluem sempre os significados fundamentais para o desenvolvimento desta tese, de 

modo que optamos por manter o termo original, resguardando assim a referência às suas 

partes constitutivas.  

 O termo “graça”18, por sua vez, mantém ainda a ideia de uma irrupção por um 

vislumbrar do entendimento como em uma epifania religiosa. “Ser tomado de graça” 

remete a uma ação extra-humana e superior. O Witz, ao contrário, não contém nada de 

transcendente, é o próprio sujeito que transcende sua condição física, alcançando um 

                                                 

14 Tradução portuguesa Friedrich Schlegel, Lucinda, Um romance. Tradutor Álvaro Ribeiro.  
15 Tradução de Friedrich Schlegel, O dialeto dos fragmentos. Tradutor Marcio Suzuki. 
16Tradução de Friedrich Schlegel, Conversas sobre poesia e outros fragmentos. Tradutor Victor Pierre 
Stirnmann.  
17 Tradução espanhola de Lucinde, de Friedrich Schlegel. Tradutora Berta Raposo.  
18 O verbete “graça” tem a seguinte entrada no dicionário eletrônico Michaelis: “gra.ça: sf (lat 
gratia) 1 Favor, mercê. 2 Benevolência, estima, amizade. 3 Teol Participação do homem na vida divina 
antes do pecado. 4 Perdão, indulgência, indulto. 5 Privilégio. 6 Teol Dom sobrenatural, socorro espiritual 
concedido por Deus para conduzir as criaturas à salvação, para a execução do bem e para a 
santificação. 7 Agrado ou atrativo nas palavras, maneiras e atitudes de alguma pessoa. 8 Airosidade, 
aparência agradável, atraente, encantadora. 9 Facilidade e elegância no estilo. 10 Chiste, galanteria, 
pilhéria. [...] G. adjuvante:ajuda divina que o homem recebe no decurso de uma ação ou de uma obra. G. 
atual: influxo interior, sobrenatural, transitório, com que Deus ilumina a inteligência e move a vontade 
para a prática de boas ações. G. eficaz: a que faz o homem praticar o que Deus exige dele. G. 
habitual: qualidade permanente inerente à alma, que a coloca em estado de justiça e santidade. G. 
original: estado de inocência em que Adão foi criado. G. pesada: dito zombeteiro, gracejo ofensivo.G. 
suficiente: graça bastante para converter o pecador. sf pl 1 Agradecimento, testemunho de 
reconhecimento. 2 Benefícios espirituais concedidos pela Igreja. 3 Mit Designação de três deusas do 
paganismo. Cair em graça: merecer a simpatia de alguém. De graça: grátis, gratuitamente; 
baratíssimo. Estar em graça para com alguém, estar na graça (ou nas graças) de alguém: ter a 
benevolência, simpatia ou valimento de alguém. Graças a, loc prep: em virtude de; com o auxílio de; por 
causa de. Graças a Deus!: exclamação de alívio ao sair de uma dificuldade ou de uma doença. Por graça 
de Deus: fórmula que os monarcas do direito divino costumavam juntar aos seus títulos. (MICHAELIS. 
Dicionário eletrônico de português. Disponível em:  
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php. Acesso em: 10/11/2011 às 21 horas e 37 
minutos. 
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patamar de conhecimento mais elevado. Esta elevação do conhecimento é baseada no 

modelo da dialética do conhecimento de Fichte19, que propõe a projeção do eu no não-

eu, ou seja, o indivíduo se projeta na não individualidade, produzindo a reflexão e 

ampliando o alcance do conhecimento.   

 Lacoue-Labarthe e Nancy (2004, pp. 67-94) ressaltam que o Witz se liga à forma 

do fragmento romântico, e corresponderia a operação do sujeito: “É este estatuto 

operatório que é destacado em um dos motivos mais conhecidos do romantismo, o 

motivo do Witz [chiste], que tem com a fragmentação o mais estreito vínculo” (Lacoue-

Labarthe e Nancy, 2004, p. 84). A operação de pensamento feita pelo sujeito, continuam 

Lacoue-Labarthe e Nancy, não seria da ordem do pensamento discursivo kantiano, “não 

é o sujeito de um cogito” (idem, ibidem), mas sim operaria uma ação totalizante nos 

fragmentos heterogêneos, desta forma: “Ele é – por intermédio, portanto, da crítica 

decisiva que sofreu Kant – o sujeito do juízo, o sujeito da operação crítica precisamente, 

ou seja, da operação que distingue os incompatíveis e constrói a unidade objetiva dos 

compatíveis” (idem, ibidem). A visada da obra dada pelo Witz é uma operação que parte 

do sujeito, nas palavras dos autores franceses: “à visada da Obra responde o estatuto que 

é preciso chamar operatório do sujeito” (idem, ibidem). Assim, Witz marcaria a união 

de dois elementos díspares em um terceiro elemento, que abarca os dois anteriores numa 

operação que parte do sujeito e lança uma nova visada sobre a obra. 

 De acordo com Victor Pierre Stirnimann, ( in SCHLEGEL, 1994), o Witz é o 

ponto de onde temos um novo ângulo de visão sobre elementos distintos. “Trata-se da 

síntese original que revela um ângulo novo, denunciando a insuficiência do verbo, da 

própria finitude, pelo acoplamento inesperado e sugestivo de conceitos desarmônicos ou 

opostos...” (STIRNIMANN, 1994, p. 23). Stirnimann traduz o termo por 

“espirituosidade”, ressaltando a inadequação do termo como “desajeitado” (idem, 

ibidem). Em Stirnmann percebe-se a função totalizante do Witz, mas a sua opção pela a 

tradução do termo como “espirituosidade” limita o alcance de seu entendimento. 

 Márcio Suzuki, na obra já citada sobre a filosofia de Schlegel, O gênio 

romântico (1998) ora faz uso do o termo original, Witz, ora o traduz como “chiste”. No 

capítulo dedicado ao termo, “o Witz: Princípio e órgão da filosofia”, o autor apresenta a 

problemática da tradução do mesmo. 

                                                 

19 O pensamento reflexivo de Fichte está exposto em A doutrina-da-ciência de 1794 e outros escritos. 
Trad. Rubens Torres Filho, São Paulo: Abril, 1980. 
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(...) tal é a outra acepção de Witz: a palavra que designa a 
“engenhosidade”, a “espirituosidade” do homem, também pode 
ser igualmente bem usada como a expressão, a verbalização, o ato 
lingüístico que revela esta capacidade. É assim que o Witz 
também pode ser entendido como chiste, gracejo, piada, ou seja, 
como aquilo que manifesta a ironia (SUZUKI, 1998, p.197). 

 
 Suzuki marca que o termo chiste guarda a relação com a ironia interior à forma, 

e que estaria ligado pela forma exterior ao “relâmpago” (p.198). Assim, “chiste” surge 

em uma dupla relação: com a forma do fragmento e com a dissolução desta forma pela 

ironia romântica. 

 O termo “chiste”20  também é discutido a partir da tradição da tradução do texto 

de Freud, “Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten”, como O chiste e a sua 

relação com o inconsciente21. O termo Witz em Freud remete à tradição judaica. 

Segundo Max Cohn, na obra Freud e o Iídiche - sobre a tradição do Witz na narrativa 

judaico-europeia e os primeiros escritos de Freud - o termo em iídiche não só remete ao 

alemão Witz, “chiste”, como também à ideia de tempo e de lugar. Pois Witz “consoa 

com wie ist? (como está?) e wie jetzt? (como agora?): instantâneo no tempo, estou em 

busca de outro espaço. Onde e quando?” (1994, p. 9). Cohn assinala, deste modo, o 

aspecto temporal encontrado no Witz, já o afastando de sua tradução (e, principalmente, 

sua interpretação) como “piada”. 

 O termo Witz mantém uma relação estreita com wissen (saber) e, como veremos 

adiante, com Blitz (raio), de modo que o seu entendimento, no âmbito deste trabalho, é 

indissociável de sua relação com ambos os termos: por um lado, deve permanecer a 

relação  diacrônica entre wissen e Witz; e, ao mesmo tempo, deve manter o jogo 

performático entre Witz e Blitz como par sintagmático. Encontrar uma tradução que 

pudesse manter intactas essas relações não se mostrou factível, pois o que nos interessa 

aqui não é a tradução, mas o modo de apropriação do conceito na língua alemã. Ao 

mantermos no original a “tonalidade afetiva” (BENJAMIN, 2012a, p. 114) do termo, 

optamos pela transmissão do sentido, de modo a construir aqui um texto teórico, e não 

um texto literário, onde a tradução deveria servir à fluidez da leitura. Segundo Walter 

Benjamin, não se deve preconizar o sentido na tradução, mas sim a consciência de que a 

                                                 

20 Segundo o Dicionário eletrônico Michaelis: chis.te sm (cast chiste) 1 Dito conceituoso e engraçado; 
facécia, pilhéria. 2 Graça natural. 3 Cantiga burlesca e obscena, caída em desuso. (MICHAELIS, op. cit.) 
21 Tradução de Jaime Salomão para a Editora Imago. 
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tradução é uma forma que recria o texto, de modo que a fidelidade deve ser antes com a 

língua de chegada do que com a língua original: “Enfim, o quanto a fidelidade na 

reprodução da forma dificulta a reprodução do sentido é algo evidente" (idem, ibidem). 

Em consequência disso, a exigência da literalidade não contribui ao interesse na 

manutenção do sentido. 

 Freud (1977), ao descrever as características do chiste, constata a independência 

entre o chiste e o cômico, afirmando a possibilidade de se “descrever as características 

essenciais, e geralmente válidas do chiste sem considerar qualquer conexão com o 

cômico” (FREUD, 1977, p.22). Freud parte de duas definições do chiste, afirmando, em 

primeiro lugar, que esse poderia ser caracterizado como lúdico no sentido de um juízo 

de jogo, assumindo desta forma sua essência estética: “A atitude estética é lúdica, em 

contraste com o trabalho.” (idem, ibidem). O segundo aspecto essencial do chiste é a 

combinação de dois elementos, comparados não por semelhança, mas por diferença: 

“Uma apreciada definição do chiste considera-o a habilidade de encontrar similaridades 

entre coisas dessemelhantes, isto é, descobrir similaridades escondidas” (idem, p.23).  

No dicionário etimológico da língua alemã dos irmãos Grimm encontramos três 

verbetes para o termo: primeiramente, como interjeição; em seguida, Witz aparece como 

sinônimo de rápido, célere e fulminante, “Witz como o Blitz”, (Witz wie der Blitz)22 

(GRIMM, p. 861); a terceira entrada apresenta o substantivo masculino Witz como 

sinônimo de “entendimento, inteligência, percepção (kluger Einfall) e também 

anedota”23 (idem, p. 861-862). Schlegel parece separar os dois significados para Witz 

quando, no fragmento 71 da revista Lyceum, afirma que: “Sentido para o Witz sem o 

Witz já é o ABC da liberalidade”24 (SCHLEGEL, 1997, p. 31). 

 Nas edições críticas brasileiras, encontra-se também o termo Witz no original. 

Desta maneira, assinala-se a impossibilidade da tradução sem que esta apresente grande 

perda de significações. A etimologia de Witz remete, a saber, a entendimento, 

inteligência ou sabedoria25. Kátia Muricy (1998) analisa a linguagem benjaminiana e 

recorre a este argumento etimológico, ligando Witz a wissen como um saber filológico. 

                                                 

22 Dicionário eletrônico e etimológico Grimm. WITZ, interj., s. witsch; Witz protinus, ocyus, 
celeriter; Witz wie der Blitz subito instar fulminis   (GRIMM, op. cit.) 
23Dicionário eletrônico e etimológico Grimm. WITZ, m. (f., n.), verstand, Klugheit, kluger Einfall, 
scherz. westgermanisches (wohl auch gotisches) wort: ahd. wizzi und wizza  (GRIMM, op. cit.) 
24 Sinn für Witz ohne Witz ist doch schon das Abc der Liberalität. (SCHLEGEL, 1967, p. 156) 
25 Witz (m.1) ... [ <mhd. Witze <ahd. wizzi  „Wissen, Verstand, Klugheit, Weisheit < got. unwiti 
„Unwissenheit“, zu wissen]“ (Wahrig, 1986) 
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O Witz (corruptela de wissen) põe em cena a afinidade secreta 
entre as palavras filosóficas: “frequentemente as palavras se 
compreendem melhor a si mesmas do que aqueles que as usam”. 
O Witz produz o “achado” (Einfall). (MURICY, 1998, p. 92). 
 

 O “achado” (Einfall) é a ideia que surge de repente. Conforme Lacoue-Labarthe 

e Nancy, é “[...] a ideia que cai por cima de nós, segundo a qual o achado é menos 

achado do que recebido.” (2004, p. 84); e opera a síntese daquilo que é apresentado 

fragmentariamente, “a essência do achado é a síntese de pensamentos” (idem, ibidem). 

O saber dado pelo Witz, a que já nos referimos, é um saber que não está na ordem do 

analítico, mas um saber autoconsciente, e que busca o saber progressivo e infinito. 

Ainda segundo Lacoue-Labarthe e Nancy, é um saber ilimitado e seu foco está na ação 

do saber, não no objeto. Para os autores, é “[...] um saber sem limites [...] por ser o saber 

que sabe ao mesmo tempo que sabe o que sabe e que forma assim o infinito em ato de 

saber, e o seu Sistema” (idem, p. 85). O Witz está ligado ao saber que surge como uma 

iluminação da consciência: ilumina o objeto, o saber do objeto, e o próprio saber 

autoconsciente. Em Schlegel, o significado de Witz como saber está claro no fragmento 

29 da revista Athenäum: “Achados chistosos são provérbios dos homens cultos”26 

(SCHLEGEL, 1997, 51). O Witz é um achado, ou seja, um saber que irrompe de modo 

não discursivo, em oposição ao saber que é construído paulatinamente pelo raciocínio 

lógico. 

Em Theorie der Pointe27, Ralf Müller (2003) busca reconstruir a história da 

teoria sobre o chiste, diferenciando Witz de outros modos de farpa28. Até o século 

XVIII, Witz remetia a sua origem etimológica wissen (saber). A dificuldade da definição 

do termo reflete a problemática de sua história na língua alemã, pois como afirma 

Müller, “Witz aponta para uma história conceitual extremamente complexa, durante a 

qual o significado da palavra foi várias vezes modificado”29 (MÜLLER, 2003, p. 66). 

Müller ilustra esta diversidade semântica com o exemplo de Schlegel no Fragmento 109 

da revista Liceum: “Witz brando, ou Witz sem farpa, é um privilégio da poesia que a 

prosa lhe tem de conceder: pois somente mirando do modo mais certeiro num único 

                                                 

26 Witzige Einfälle sind die Sprüchwörter der gebildeten Menschen. (SCHLEGEL, 1967, p. 170) 
27 Theoria da  Farpa. Obra sem tradução em português. Todas as traduções são nossas. 
28 Márcio Suzuki, na tradução dos fragmentos de Schlegel (O dialeto dos fragmentos), usa o termo farpa 
para Pointe.  
29 Witz weist eine ausgesprochenen komplexe Begriffsgeschichte auf, in deren verlauf sich die Bedeutung 
des Wortes mehrmals verschoben hat.  
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ponto um achado isolado pode atingir uma espécie de totalidade”30 (SCHLEGEL, apud 

Müller, 2003, p. 37). O autor explica que “Witz não deveria ser entendido aqui no 

sentido de uma piada”31, uma vez de que trata antes de uma “propriedade da agudeza” 

(Vermögen des Scharfsinns) (MÜLLER, 2003, p. 66). Müller ressalta o uso particular 

que Schlegel faz do termo: “Esta agudeza se chama em latim cumen – como o Pointe. 

Schlegel utiliza assim Pointe no sentido de uma propriedade da agudeza. Este é 

evidentemente um modo de uso incomum”32 (idem, ibidem). A definição de Schlegel se 

afastaria da conotação do termo relacionada a anedotas ou piadas, e focalizaria uma 

ação do pensamento que seriam, de acordo com Müller: “formas de percepção e de 

pensamento” (Weise der Wahrnehmung und des Denkens) (idem, p. 67). Ainda que, 

conforme constata Müller, pouco tempo depois de Schlegel o significado de Witz tenha 

se unido ao chiste. Na época de Friedrich Schlegel, ainda era conhecido o significado 

arcaico de Witz: um tipo de conhecimento que ocorre em um instante, diferente da razão 

discursiva. Schlegel, no fragmento 104 da Lyceum, o descreve como uma razão elétrica 

capaz de modificar o estilo sólido do entendimento: “Aquilo que habitualmente se 

chama razão é apenas um gênero dela: o tênue e aquoso. Há também uma razão 

espessa e ígnea, que faz do Witz propriamente Witz, e dá a elasticidade e eletricidade ao 

estilo sólido”33. (SCHLEGEL, 1997, p.36). 

Müller afirma, sobre a diferença entre os termos Witz, Pointe e agudeza 

(Scharfsinn), que “ainda hoje é difícil entender o sistema terminológico em sua 

dimensão histórica e conceitual”34 (MÜLLER, 2003, p. 67). A história do significado de 

Witz modifica-se, a partir do século XVIII, sob influência dos estrangeirismos wit, do 

inglês, e espirit, do francês. 

 

                                                 

30 Milder Witz, oder Witz ohne Pointe, ist ein Privilegium der Poesie, was die Prosa ihr ja lassen muss: 
denn nur durch die schärfste Richtung auf einen Punkt kann der einzelne Einfall eine Art von Ganzheit 
erhalten.  
31 Witz sollte aber hier nicht im Sinne eines Scherzes verstanden werden. 
32 Dieser Scharfsinn hiess – wie der Pointe – auf Latein cumen. Schlegel verwendet also Pointe im Sinne 
des Vermögens des Scharfsinns. Dies ist freilich eine ehe ungewöhnliche Verwendungsweise. (id., p. 66) 
33 Was man gewöhnlich Vernunft nennt, ist nur eine Gattung derselben; nämlich die dünne und wäßrige. 
Es gibt auch eine dicke feurige Vernunft, welche den Witz eigentlich zum Witz macht, und dem 
gediegenen Styl das Elastische gibt und das Elektrische. (SCHLEGEL, 1967, p.159) 
34 Noch heute ist es schwierig, das terminologische System in seinen historischen und begrifflichen 
Dimensionen zu verstehen.  
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Até o século XVII entendia-se por Witz, ao contrário, 
‘característica do intelecto’, ‘saber’, ‘inteligência’. Com este 
significado Witz não tinha quase relação com farpa e também não nos 
ocuparemos dele aqui. Witz só começa a ter relevância quando o seu 
significado se estreita sob influência do francês ‘espirit’ e do inglês 
‘wit’35 (idem, p. 68).  

 

 

O significado de Wit, como consta no dicionário The American Heritage36, 

remete aos seguintes termos, que também surgem na definição alemã de Witz: 

inteligência, rapidez de pensamento, e habilidade para se encontrar relações invisíveis 

entre objetos distintos; faltando somente, no verbete inglês, a conexão entre rapidez e 

iluminação, que definem o conceito de Witz/Blitz. 

É interessante notar que, embora Müller rejeite a acepção de Schlegel ao Witz, 

forçando uma aproximação do termo com o riso, cremos poder encontrar características 

compatíveis com o significado mais antigo do termo na análise que Müller faz da sua 

história ao longo dos séculos XVIII e XIX. Ainda que o objetivo de provocar o riso não 

seja uma característica do Witz na concepção de Schlegel, as mesmas estruturas citadas 

por Müller podem ser encontradas na concepção de Witz tanto em Schlegel quanto em 

Walter Benjamin. A forma como Müller analisa o termo demonstra que a estrutura de 

funcionamento, ou o seu efeito, permaneceram inalteráveis à mudança de significado do 

termo ao longo deste tempo. 

A primeira característica levantada por Müller é a diferenciação entre Witz e 

agudeza (Scharfsinn) no que diz respeito à percepção. Enquanto a última trata do 

particular, o primeiro se ocupa do geral, encontrando semelhanças na diferença, e 

produzindo uma síntese: “Na escrita científica o Witz se dirige às partes separadas, para 

                                                 

35 Bis vor dem 17. Jahrhundert war Witz hingegen als ‚intellektuelles Vermögen’, ‚Wissen’ oder 
‚Klugheit’ zu verstehen. In dieser Bedeutung hatte Witz kaum Bezeichnung zur Pointe und wird uns hier 
auch nicht beschäftigen. Relevanz erhalt Witz erst , als sich seine Bedeutung im 17 Jahrhundert unter 
dem Einfluss von französisch ‚espirit’ und englisch ‚wit’ verengte. 
36 wit (wĭt) n. 1. Perception and understanding; intelligence. 2.a. Often wits. Keenness and quickness of 
perception or discernment. b. wits. Sound mental faculties; sanity. 3.a. the ability to perceive and 
humorously express the relationship between seemingly incongruous things. b. One noted for this ability. 
-idiom. at (one's) wits' end. At the limit of one's mental resources; utterly at a loss. (The American 
Heritage Dictionary. 3rd edition. New York: Laurel Books, 1994) 
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generalizá-las. Na escrita estética o Witz se dirige ao geral, para descobrir semelhanças 

entre conceitos (e setores) muito diferentes”37 (MÜLLER, 2003, p. 70). Assim, “o Witz 

encontra semelhanças no diferente” (Der Witz findet Ähnlichkeiten im Verschiedenen) 

(idem, p. 71), de modo que, sempre encontra algo que ainda não tinha sido percebido. 

Em seguida, Müller ressalta que a diferença entre Witz e farpa deixa de existir a partir 

do século XVIII, passando ambos os termos a significar “Einfall” (achado, ideia) (idem, 

p. 72). Este “Einfall” se dá pela iluminação de algo que até então estava escondido. 

Na visão de Schlegel, conforme o fragmento 383 da revista Athenäum, o Witz 

seria sempre algo inesperado, uma nova ideia que ainda não havia sido percebida:  

 

Há um gênero de Witz que, por sua consistência, precisão e simetria, 
se poderia chamar de arquitetônico. Ao se exteriorizar satiricamente, 
proporciona verdadeiros sarcasmos. Tem de ser, e todavia também 
não ser, devidamente sistemático; apesar de toda a completitude tem 
de parecer faltar algo, como se tivesse sido arrancado. Na verdade esse 
elemento barroco bem poderia engendrar o grande estilo no Witz, 
desempenha um papel importante na novela: pois somente mediante 
uma tal estranheza, singularmente bela uma história pode permanecer 
eternamente nova38 (SCHLEGEL, 1997, p. 124). 

 

Ou seja, o Witz não é uma construção baseada no pensamento analítico, cujos 

passos constituintes podem ser estudados separadamente; ele surge como um 

pensamento novo, uma ideia que ilumina o texto de forma inesperada. 

A relação entre Witz, comicidade e humor se fixa, segundo Müller, a partir do 

século XIX, principalmente com a edição de Über die Entsthehung und die 

Entwicklungsformen des Witzes39, de Fischer, em 1871. O cômico seria definido como 

o feio, e o Witz seria o humor que se faz sobre aquele cômico: “O cômico em si é, pois, 

                                                 

37 In der wissenschaftlichen Auffassung richte sich Witz auf das Einzelnen, um Generalisierung 
vorzunehmen. In der ästhetischen Auffassung richte „Witz“ aufs Allgemeine, um zwischen ganz 
verschiedenen Begriffen (und Bereichen) Ähnlichkeiten zu stiften.  
38 Es gibt eine Art von Witz, den man wegen seiner Gediegenheit, Ausführlichkeit und Symmetrie den 
architektonischen nennen möchte. Äußert er sich satirisch, so gibt das die eigentlichen Sarkasmen. Er 
muß ordentlich systematisch sein, und doch auch wieder nicht; bei aller Vollständigkeit muß dennoch 
etwas zu fehlen scheinen, wie abgerissen. Dieses Barocke dürfte wohl eigentlich den großen Styl im Witz 
erzeugen. Es spielt eine wichtige Rolle in der Novelle: denn eine Geschichte kann doch nur durch eine 
solche einzig schöne Seltsamkeit ewig neu bleiben. (SCHLEGEL, 1967, p. 236) 
39 Sobre a criação e desenvolvimento do Witz. 
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o olhar consciente sobre o horrendo e a farpa no Witz é o olhar sobre o cômico” 40 

(MÜLLER, 2003, p. 77). Desta forma o Witz transforma a percepção do feio em um 

saber oriundo da reflexão: “O Witz é o cômico, que não se origina somente da reflexão 

estética, mas que aparece como tal”41 (idem, p. 78). Provocando, assim, um novo 

entendimento: “O cômico tem a possibilidade de levar o feio e o sublime a um novo 

estado”42 (idem, p. 79).  A esta característica do Witz, Müller, seguindo Fischer, 

chamará de “veredicto lúdico” (spielendes Urteil), e esclarece que “Fischer fala de um 

veredicto, porque se trata de uma ligação entre representações estranhas e opostas”43 

(idem, p. 78). Nos fragmentos de Friedrich Schlegel, a importância do elemento cômico 

para o Witz pode ser vista no fragmento 17 de revista Lyceum, em que ele se refere à 

ausência do cômico: “Nada mais desprezível do que Witz triste”44 (SCHLEGEL, 1997, 

p. 22). O Witz deve ser divertido. 

A psicanálise freudiana se interessaria pelo efeito que o Witz provoca na virada 

do século XIX para o século XX. Müller afirma que, para Freud45, Witz seria sinônimo 

de farpa (Pointe), sendo observvado em diferentes tipos de textos, principalmente em 

aforismos e anedotas: “Assim ele [Freud] entende sob Witz não somente um tipo de 

texto, mas também o suave significado do achado ‘espirituoso’”46 (MÜLLER, 2003, p. 

80).  

Müller cita ainda um estudo de 1956, feito por Auzinger e intitulado Die Pointe 

bei Cechov47, que complementaria a visão freudiana sobre o Witz. São levantadas aqui 

três características dominantes para a farpa, a saber: primeiramente, o significado duplo; 

em seguida, a falta de um elemento, o que faz com que a representação seja sempre 

dúbia; e, finalmente, o significado oculto, que surge como uma iluminação do 

entendimento sobre a narração, de modo que “a farpa é sempre entendida no final, para 

                                                 

40 Das komische selbst ist also das bewusst angeschaute Hässliche und die Pointe im Witz das 
angeschaute Komische.  
41 Witz ist der Komische, das nicht bloss aus der ästhetischen Besinnung entspringt, sondern selbst als 
solche erscheint.  
42 Das Komische ... ist in der Lage, das Hässliche und Erhabene in einen neuen Zustand zu überführen.   
43 Von einem ‘Urteil’ spricht Fischer, weil es um die Verknüpfung vom fremden und 
entlegenen‚Vorstellungen’ geht. (idem) 
44 Nichts ist verächtlicher als trauriger Witz. (SCHLEGEL, 1967, p. 148) 
45 Der Witz und seine Beziehung zum Umbewussten, trad. Bras.: O Chiste e a sua relação com o 
inconsciente. 
46 So versteht er [Freud] unter Witz nicht nur den Textsorte, sondern auch die verblasste Bedeutung des 
‘geistreichen Einfalls’. 
47 O Pointe em Cechov. 
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onde confluem o ápice e a solução. Aquilo que estava encoberto é aqui posto a 

descoberto, ou seja, é entendido”48 (idem, p. 80). Müller ressalta que se “Freud acentua 

o aspecto da incongruência, Auzinger [acentuaria] o da solução”49 (idem, p. 89)  

O modelo de Auzinger, continua Müller, está de acordo com um “modelo de 

isotopia e disjunção”50 (idem, p. 90). Segundo Müller, “isotopias descrevem ligações de 

sentido nos textos a partir de pontos de vista semânticos”51 (idem, p. 90). No E-

Dicionário de termos literários, Ceia insere isotopias nos campos associativos e 

conceituais52 (CEIA, sd), afirmando a existência de uma continuidade semântica lógica. 

Podemos apreender desta forma que a disjunção marcaria a continuidade por pares de 

opostos, em um modelo de funcionamento dialético. Ainda que a farpa se apresente por 

disjunções, que são isotopias contraditórias, o modelo de isotopia-disjunção não esgota, 

segundo Müller, o funcionamento da farpa (Pointe). 

Müller cita o aspecto cognitivo da farpa (Pointe) a partir do modelo de 

bissociação (Bisoziation) (MÜLLER, 2003, p. 94). O pensamento opera na bissociação 

uma mudança de nível, oscilando entre mais de um nível de significação. Segundo 

Müller, partindo destes estudos sobre a bissociação, Wenzel constrói uma teoria 

consequente do paralelismo encontrado no Pointe. Sendo assim, é a estrutura paralela 

que permite ao leitor perceber os diferentes níveis de significação do texto, chegando 

aos seus níveis de significação profundos. 

Müller constrói, na sua história sobre a farpa (Pointe), uma tipologia que nos 

permite isolar aspectos da estrutura narrativa do Pointe. Primeiramente o “efeito 

surpresa”53 (MÜLLER, 2003, p. 99) que vem desde Aristóteles, e que parece ter sido 

                                                 

48 Die Pointe wird immer erst im Schluss verstanden, wo Höhepunkt und Lösung zusammenfallen. Was 
verdeckt ist, wird hier aufgedeckt, d.h. verstanden   
49 Freud betont den Aspekte der Inkongruenz, Auzinger den der Auflösung. 
50 Isotopien-Disjunktions-Modell 
51 Isotopien beschreiben Sinnverknüpfungen in Texten nach semantischen Gesischtspunkten. 
52 Campo associativo ou conceitual: Conjunto de palavras agrupadas a partir de um termo-chave, segundo 
uma lógica de associação de sentido. Por exemplo, um campo associativo para o termo mar deve 
incluir água, barco, peixe, pescador, praia, sal,… A noção de isotopia sobrepõe-se a este conceito. Num 
campo associativo, realizam-se laços associativos entre as palavras consideradas nesse campo. Saussure 
chamou relação associativa  a ligação formal ou semântica que se estabelece entre uma palavra e outras 
por ela evocadas. A teoria dos campos associativos apenas considera as palavras na sua realidade 
individual. A teoria dos campos semânticos vai propor que o mais importante é a estrutura do campo 
como um todo.” (CEIA, disponível em 
http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=518&Itemid=2,) 
53 überraschende Wirkung 

http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=518&Itemid=2
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abandonado pela reflexão teórica. Em seguida temos a repetição da combinação de dois 

elementos diferentes “Pensando na combinação dos elementos-díspares, chegamos 

facilmente a concepção de um sentido plural”54 (idem, p. 100). 

Ao apresentar a estrutura do Witz, Müller permite-nos identificar, neste conceito, 

características como o instante de clareza de consciência e de elevação da percepção, da 

descoberta de um significado oculto mais amplo e elevado. 

O sentido de Witz relacionado à farpa aponta para duas de suas características. A 

primeira é a da sua agudeza e precisão, pois o Witz está no mínimo que nos permite 

alcançar o todo; a segunda é o elemento surpresa dado pela bissociação, a junção de 

elementos que parecem separados. A generalidade e a banalidade não produziriam a 

farpa ou o chiste. Isso seria aquilo que Schlegel denomina de Arbítrio incondicionado, 

quando relaciona Witz e wit no fragmento 67 da revista Lyceum:  

 

Na Inglaterra o Witz, se não é uma arte, é ao menos uma profissão. Ali 
tudo se torna ofício, e até os roués daquela ilha são pedantes. Assim 
também são seus wits, que introduzem na realidade o arbítrio 
incondicionado, cuja aparição dá o romântico e picante do Witz, e 
assim também é o seu viver chistosamente; daí o talento deles para a 
sandice. Eles morrem por seus princípios55 (SCHLEGEL, 1997, p. 30) 

 

 

 

1.3. Witz: a forma do pensamento crítico 

 

 

 No artigo intitulado “Filosofia da tradução – tradução de filosofia”, Márcio 

Seligmann-Silva trata da questão da traduzibilidade do texto poético, ressaltando a 

complexidade semântica da palavra na língua de origem. Segundo o autor, o significado 

do termo Witz não pode ser separado de sua performance, de maneira que conteúdo e 
                                                 

54 Mit dem Gedanken der Kombination des Weit-auseinander-liegenden ist die Auffassung leicht 
kompatibel, die Pointe sei die Stelle der Überlagerung eines mehrfachen Sinnes. (MÜLLER, 2003, p.  
100) 
55 In England ist der Witz wenigstens eine Profession, wenn auch keine Kunst. Alles wird da zünftig, und 
selbst die roués dieser Insel sind Pedanten. So auch ihre wits, welche die unbedingte Willkür, deren 
Schein dem Witz das Romantische und Pikante gibt, in die Wirklichkeit einführen, und so auch Witzig 
leben; daher ihr Talent zur Tollheit. Sie sterben für ihre Grundsätze. (SCHLEGEL, 1967, p. 155) 
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forma participem conjuntamente das características semânticas do termo, ressaltando “o 

contexto paronomástico do conceito, revelando como as suas camadas semânticas não 

podem ser despregadas da sua textura sonora” (SELIGMANN-SILVA, 2010, p.36). 

Assim, Witz, no original, ao invés de dificultar o entendimento do termo para não 

falantes de língua alemã, proporciona o estranhamento necessário à sua compreensão. 

  A realização do Witz pelo Blitz mantém no termo a visão benjaminiana da obra 

de arte. Seligmann-Silva considera que a dificuldade da tradução de um termo, ou a sua 

não traduzibilidade, ressalta a sua complexidade em uma explicação negativa, 

constituindo a seguinte lógica: Witz lembra paronomasticamente Blitz (raio) e wissen 

(saber) e opera um movimento oposto ao de graça recebida. Ou seja, no Witz não há 

uma sabedoria transcendental e divina, mas sim um movimento de ascensão que vai de 

baixo para cima, partindo da própria linguagem e não de uma iluminação superior. O 

Witz é um fenômeno que parte da linguagem na obra e a eleva até o conceito de arte de 

modo que determina uma epifania dada pela arte, tida em Benjamin como medium-de-

reflexão absoluto (BENJAMIN, 2002, p. 50). Nele, os conceitos de arte, sociedade, 

cultura, religião, etc. são englobados pelo conceito de crítica de arte; assim, Witz é o 

momento no qual o movimento dialético da reflexão é suspenso e a verdade histórica é 

revelada através da arte. Benjamin comenta nestes termos a visão de Schlegel sobre o 

medium-de-reflexão: 

 
O absoluto aparece ora como cultura, ora como harmonia, como 
gênio ou ironia, como religião, organização ou história. E não se 
deve de modo algum negar que, em outros contextos, seria 
totalmente concebível assinalar aquele absoluto, desde que se 
preserve o seu caráter de medium-de-reflexão, numa das demais 
determinações – por exemplo, não na arte, mas eventualmente 
na história.56 57 (BENJAMIN, 2002, p. 50) 

 

O Witz é a liga que une as camadas do conhecimento, elevando-o a uma visão 

totalizante da vida, fundindo todas as áreas do conhecimento humano. De acordo com 

Márcio Suzuki, o Witz seria a meta de todo o conhecimento:  

                                                 

56 Das Absolut erscheint bald als Bildung, bald als Harmonie, als Genie oder Ironie, als Religion, als 
Organisation oder Geschichte – und soll gar nicht geleugnet werden, dass in anderen Zusammenhängen 
es wohl denkbar wäre, eine der andere Bestimmungen- also nicht die Kunst, sondern etwa die Geschichte 
(GS I, p. 44). 
57 Die Kunst, aus dem Impulse der strebenden Geistigkeit gestaltend, bindet diese in Lebens der 
Gegenwart und der Vergangenheit. Die Kunst heftet sich nicht na einzelne Geschehnisse der Geschichte, 
sondern an deren Gesamtheit (GS I, p. 45). 
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Pensando não apenas como produto natural, mas como princípio 
da arte combinatória, o chiste seria o liame que, como a religião 
(no sentido do verbo latino “religare”) permitiria vincular todos 
os saberes específicos num saber do saber, arte e ciência 
universal ou enciclopédia. E assim o caráter divinatório da 
crítica poderia ganhar foros de cientificidade: no momento em 
que tivesse o domínio técnico-gramatical do chiste, a arte 
combinatória não poderia somente antecipar, pela atividade 
reflexionante, o verdadeiro “telos” da formação humana, como 
também predizer que formas poderiam orientar a humanidade 
naquela direção (SUZUKI, 1998, p. 215) (grifo nosso) 

 

O Witz é o instante no qual a reflexão atinge o ideal das formas, diluindo a forma 

empírica naquele ideal de arte que conjuga toda a experiência humana. É a intuição 

intelectual que precede o saber discursivo, por isso é chamado por Schlegel de princípio 

de toda filosofia, no fragmento 220 da revista Athenäum, do qual reproduzimos o 

início:  

 
Se o Witz é princípio e órgão da filosofia universal e toda 
filosofia nada mais é que o espírito da universalidade, a ciência 
de todas as ciências que eternamente se mesclam e novamente 
se separam, uma química lógica: então são infinitos o valor e a 
dignidade do Witz absoluto, entusiástico, completamente 
material, em que Bacon e Leibniz, os principais representantes 
da prosa escolástica, foram virtuosos, aquele como um dos 
primeiros, este como um dos maiores. As descobertas científicas 
mais importantes são bons mots do gênero. Elas o são pelo 
surpreendente acaso de seu surgimento, pela combinatória do 
pensamento e pelo barroco da expressão proferida. No entanto, 
segundo o conteúdo, são sem dúvida muito mais do que a 
expectativa que se dissolve em nada do Witz puramente 
poético.58 (SCHLEGEL, 1997, p.8459) 

 

                                                 

58 Ist aller Witz Prinzip und Organ der Universalphilosophie, und alle Philosophie nichts andres als der 
Geist der Universalität, die Wissenschaft aller sich ewig mischenden und wieder trennenden 
Wissenschaften, eine logische Chemie: so ist der Wert und die Würde jenes absoluten, enthusiastischen, 
durch und durch materialen Witzes, worin Baco und Leibniz, die Häupter der scholastischen Prosa, jener 
einer der ersten, dieser einer der größten Virtuosen war, unendlich. Die wichtigsten wissenschaftlichen 
Entdeckungen sind Bonmots der Gattung. Das sind sie durch die überraschende Zufälligkeit ihrer 
Entstehung, durch das Kombinatorische des Gedankens, und durch das Barocke des hingeworfenen 
Ausdrucks. Doch sind sie dem Gehalt nach freilich weit mehr als die sich in Nichts auflösende Erwartung 
des rein poetischen Witzes. (SCHLEGEL, 1967, vol. 2, p. 200) 
59 As traduções de Schlegel feitas por Marcio Suzuki usam o termo “chiste” para Witz, que optamos por 
manter no original. 
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 A reflexão ascendente elaborada pelo pensamento romântico a partir da reflexão 

proposta por Fichte marca a essência do conceito de crítica romântico. Antoine Berman 

(2002) define a crítica como a força para o pensamento romântico recusar a 

simplicidade: “o pensamento romântico herda essa não-simplicidade, a recusa de 

qualquer ingenuidade: é um pensamento embriagado de patos crítico” (BERMAN, 

2002, p. 127). De acordo com Berman, o pensamento romântico conferiria à crítica um 

status “ontológico universal” (p.138), considerando-a como a elevação positiva da 

estrutura da reflexão romântica. As duas instâncias fundamentais da reflexão são a 

ironia e o Witz, assinaladas por Berman como “noções literárias” e “reflexões 

potenciadoras” (p.138). “Ela o é também no caso de duas noções literárias, o Witz e a 

ironia, cuja estrutura é, para os românticos, reflexiva” (p.138).  

Witz é este instante no qual a obra pode se iluminar, revelando a sua própria 

essência e, simultaneamente, elevar o conhecimento do leitor sobre o conceito de arte, 

de história, religião ou cultura. Ele é um entendimento lógico capaz de abarcar todo o 

universo, tal como se pode inferir em Schlegel, no fragmento 445 da revista Athenäum: 

“A dinâmica é a doutrina das grandezas da energia, que em astronomia se aplica à 

organização do universo. Nessa medida se poderia chamar a ambas de matemática 

histórica. A álgebra é a que mais exige Witz e entusiasmo, a saber, Witz e entusiasmo 

matemáticos”60 (SCHLEGEL, 1997, p. 141). Mais adiante analisaremos com maior 

cuidado o modo como o Witz pode ser um instrumento de antecipação quando falarmos 

do conceito de subitaneidade. 

 

 

1.3.1. Witz e o fragmento  

 

 

 No comentário introdutório de Hans Eichner ao segundo volume da 

edição crítica das obras de Schlegel (Kritische Friedrich Schlegel Ausgabe, 196761), o 

Witz é marcado como o tema mais frequente nos fragmentos, ressaltando-se que o 

sentido moderno do termo – anedota, gracejo - não pode ser tomado em primeira linha: 
                                                 

60 Die Dynamik ist die Größenlehre der Energie, welche in der Astronomie auf die Organisation des 
Universums angewandt wird. Insofern könnte man beide eine historische Mathematik nennen. Die 
Algebra erfordert am meisten Witz und Enthusiasmus, nämlich mathematischen. (SCHLEGEL, 1967, 
254) 
61 Obra sem tradução em português. Todas as traduções desta obra são de nossa autoria. 
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“Onde ele [Schlegel] utiliza este termo, só raramente, de qualquer maneira apenas em 

segundo plano, se pode pensar no sentido atual da palavra, portanto como uma história 

que resulte em riso62“ (EICHNER, in SCHLEGEL, 1967, p. XXXVI). O termo é, antes, 

ligado ao conceito aristotélico de perspicácia. Eichner o define como a capacidade de se 

encontrar semelhanças e combinar ideias: “Witz (do inglês wit) é aqui essencialmente a 

faculdade de se descobrir semelhanças e de se combinar ideias”63 (idem, p. XXXVII); 

assim o termo tem, até o final do século XVIII, o significado de entendimento. Na visão 

de Schlegel, afirma Eichner, existiria uma diferença entre Witz e entendimento: “apesar 

disso o conceito de Witz não é de modo algum idêntico ao entendimento”64 (idem, p. 

XXXVII). Witz aparece como um entendimento súbito, distinto do entendimento 

discursivo. Schlegel o define no fragmento 366 da revista Athenäum nesses termos: “O 

entendimento é espírito mecânico, o Witz é químico e o gênio é orgânico65 

(SCHLEGEL). O entendimento provocado pelo Witz seria dado por uma fusão de dois 

elementos distintos, ele surge subitamente iluminando a consciência, “como raios 

subitamente clareiam a escuridão circundante”66 (EICHNER, in SCHLEGEL, 1967, p. 

XXXVIII). Este é um elemento fundamental para a nossa compreensão do Witz: a 

instantaneidade do raio, de modo que o Witz surja sempre como uma iluminação súbita 

e concisa, concentrando o saber numa única operação de entendimento e consciência. 

Schlegel define, neste fragmento, a separação do saber veiculado pelo Witz como 

diferente do saber discursivo, uma vez que este não se dá pelo entendimento, mas sim 

por uma fusão (química). 

 Eichner considera que Schlegel define conscientemente o fragmento em 

oposição aos aforismos ou epigramas em voga na filosofia a partir do século XVIII. 

Assim, lemos na introdução de Eichner:  

 
Pois exatamente isso diferencia os fragmentos de Schlegel da 
maioria das coletâneas posteriores de aforismos, o fato de que os 

                                                 

62 Wo er [Schlegel] diesen Begriff verwendet, darf man natürlich nur selten, jedenfalls erst in zweiter 
Linie an die heutige Bedeutung des Wortes, also an eine Lachen bewirkende Geschichte denken. 
63 Witz (englisch Wit) ist hier im wesentlichen die Fähigkeit, Ähnlichkeiten zu entdecken und Ideen zu 
kombinieren. 
64 trotzdem ist aber sein Begriff des Witzes keineswegs mit dem des Verstandes identisch . 
65 Verstand ist mechanischer, Witz ist chemischer, Genie ist organischer Geist. (SCHLEGEL, 1994, 
p.108). Tradução nossa. Marcio Suzuki traduz o fragmento como: “Entendimento é espírito mecânico, 
chiste é espírito químico, gênio é espírito orgânico.” (SCHLEGEL, 1997, p.203); e Vitor Pierre 
Stirnimann traduz como: “O intelecto é mecânico. A espirituosidade é química. O gênio é espírito 
orgânico” (SCHLEGEL, 1994, p.109) 
66 Die wie Blitze plötzlich das umgebende Dunkel erhellen 
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fragmentos isolados, apesar de serem frequentemente bastante 
agudos e com farpas epigramáticas, o fato de que eles, porém, 
também se referiam intimamente uns aos outros, de modo que 
Schlegel fala de modo conscientemente paradoxal justamente de 
um “sistema de fragmentos”67 (idem, p. XL). 

 

 No Witz, explica Eichner, convergem dois aspectos: o primeiro liga-se ao 

conhecimento súbito, conforme acabamos de apresentar; o segundo se relaciona com a 

sua forma fragmentária. O fragmento é em si uma totalidade, mas que remete à 

totalidade dos fragmentos. Assim, o entendimento súbito deve surgir em uma forma 

espirituosa, que não só se constitui por si como uma totalidade, como se relaciona com a 

totalidade dos fragmentos. Este paradoxo é característica do fragmento enquanto gênero 

para Schlegel. O fragmento de Schlegel é uma totalidade em si, mas que 

simultaneamente se liga à totalidade dos fragmentos, evidenciando seu caráter 

sistemático. 

 

 

1.3.2. A teoria dos pares lexicais 

 

 

Manfred Frank68 (1989) analisa a metáfora romântica do coração gelado e dos 

conceitos que surgem em pares opositivos. O romantismo é fértil em ideias que se 

apresentam como pares de opostos semânticos, formando um léxico de polaridades, que 

“prevalece nas oposições coração e rocha, morno e frio, vida e morte, olho e vidro, 

mecanismo e organismo, ouro e dinheiro, minério e aparência”69 (FRANK, 1989, p. 11). 

O principal neste esquema pensado por Frank seria a permuta que acontece entre os 

                                                 

67 Denn gerade das unterscheidet Schlegels Fragmente von den meistem späteren 
Aphorismensammlungen, dass die einzelnen Fragmente zwar oft besonders scharf und epigrammatisch 
pointiert sind, dass sie sich aber auch besonders innig auf einender beziehen, so dass Schlegel mit 
bewusster Paradoxie geradezu von einen „System vom Fragmenten“ spricht . 
68 Obra sem tradução em português. Todas as traduções são de nossa autoria 
69 Es überwiegen die Opposita Herz und Stein, Warm und Kalt, Leben und Tod, Auge und Glas, 
Mechanismus und Organismus, Gold uns Geld, Mineral und Schein. 
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elementos binários: “A figura da permuta constante, porém, é que permeia entre eles” 70 

(idem, p. 11).  

 A permuta dos pares de opostos é ligada à figura da metonímia. No 

binômio romântico do coração gelado, por exemplo, coração está para vida, quente, 

orgânico; e gelado para morte, inorgânico, frio. Essa construção desdobra as 

potencialidades dos sinônimos, construindo paralelos em níveis mais profundos do 

significado, em que um termo é expresso por predicativo e outro por figuração. 

 

Assim, encontramos que a estrutura profunda da metáfora pedra-
coração é marcada pela oposição das expressões, que descreve um 
movimento expansivo ou contrativo, assim como a determinação 
predicativa corresponde do outro lado a expressão figurativa 
‘coração’.71 (idem, p. 20).  

 

Cremos que o binômio Witz e Blitz, saber e relâmpago, possa ser incluído nesta 

fórmula de contraste predicativo/figurativo, na qual o saber/Witz se relaciona à ação, e o 

relâmpago/Blitz, ao modo de aparição deste conteúdo. Esta oposição de ideias não 

ocorre de um modo evidente (como “coração” é claramente oposto ao “gelado”), mas, a 

partir de uma metáfora mais elaborada, na qual Witz-wissen representa a permanência, e 

Blitz, o fugaz.  

A criação de binômios e de pares opositivos surgirá também mais adiante, 

quando tratarmos do surrealismo, no segundo capítulo. Por ora, basta concentrarmo-nos 

nas características românticas desta duplicação de conceitos. 

Schlegel marca a duplicidade existente no Witz, quando afirma, no fragmento 37 

da Athenäum, que “Alguns achados chistosos são como o surpreendente reencontro de 

dois pensamentos amigos após uma longa separação”72 (SCHLEGEL, 1997, p.53). Este 

fragmento deixa claro a capacidade combinatória do Witz em unir pensamentos opostos. 

                                                 

70 Konstant aber ist die Figur des Tauschs, die zwischen ihnen vermittelt. 
71 Nun haben wie gefunden, dass die Tiefenstruktur der Stein-Herz-Metafer geprägt ist durch den 
Gegensatz von Ausdrücken, die eine expansive bzw. eine kontraktive Bewegung beschreiben, sowie deren 
prädikative Zusprechung zu dem seinerseits figürlichen Ausdruck ‚Herz’. 
72 Manche Witzige Einfälle sind wie das überraschende Wiedersehen zwei befreundeter Gedanken nach 
einer langen Trennung. (SCHLEGEL, 1997, p.171) 
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Conforme assinala Frank, a relação binária dos pares de opostos não seria 

somente uma relação aparente, mas se ligaria a uma ruptura na estrutura interna do texto 

dada pelos pares de opostos: “nenhuma metáfora pode contudo negligenciar o 

rompimento em sua estrutura profunda”73 (FRANK, 1989, p. 20). Esse rompimento da 

própria estrutura do texto, o Witz, é apresentado no fragmento 32 da revista Athenäum, 

como uma necessidade da própria configuração da obra, e não como um produto do 

desejo do autor: “deve-se ter Witz, sem o querer ter; se não surge zombaria, estilo 

alexandrino no Witz.74 (SCHLEGEL, 1997, p. 52). Também no fragmento 426, Schlegel 

ressalta uma “natureza” das obras, que brilhariam por si, independente do capricho do 

autor: “A natureza química do romance, da crítica, do Witz, da sociabilidade, da retórica 

mais recente e da história até hoje, é por si mesma evidente.”75 (SCHLEGEL, 1997, p. 

135). A estrutura profunda do texto romântico reflete uma visão de mundo específica: 

“Aqui se tem um emocionante contato do paradigma metafórico com o paradigma 

sintático de uma nova visão do mundo”76 (FRANK, 1989, p. 20). O uso das metáforas 

dos pares opositivos refletiriam uma visão de mundo igualmente contraditória e cindida. 

O fragmento 90 da revista Lyceum diz que “Witz é uma explosão do espírito 

estabilizado”77 (SCHLEGEL, 1997, p. 34).  A antiga estabilidade foi abalada  e 

substituída por  uma nova visão de mundo.   A ausência da ordem, o caos e a 

incompletude se instauram tanto na vida quanto na literatura.  A literatura romântica 

introduz a ideia do fragmento como reflexo de um mundo  em ruínas, e o Witz, como 

ressalta Schlegel nos no fragmento 9 da revista Lyceum,  seria a representação do 

fragmento mesmo: “Witz é espírito social incondicionado, ou genialidade 

fragmentária”78 (SCHLEGEL, 1997, p. 22). De acordo com Lacoue-Labarthe e Nancy 

(2004) o Witz “fornece a essência do fragmento”, sendo a genialidade da produção 

poética romântica, que reflete um mundo fragmentado. O Witz, segundo os autores, 

deve “ser entendido como genialidade do fragmento, genialidade poética da produção 

no instante, na luminosidade do relâmpago, da forma acabada do Sistema no seio do 
                                                 

73 keine Metapher vermag indes die Zerstörung ihrer semantischen Tiefenstruktur zu übersehen. 
74 Man soll Witz haben, aber nicht haben wollen; sonst entsteht Witzelei, Alexandrinischer Styl in Witz. 
(SCHLEGEL, 1967, p. 170) 
75 Die chemische Natur des Romans, der Kritik, des Witzes, der Geselligkeit, der neuesten Rhetorik und 
der bisherigen Historie leuchtet von selbst ein. (SCHLEGEL, 1967, p. 135) 
76 Hier gibt es spannungsvolle Berührungen des Metaphorischen Paradigmas mit der Syntaktik einer 
neuen Vision der Welt. 
77 Witz ist eine Explosion von gebundenem Geist. (SCHLEGEL, 1967, p.158). Na tradução de Stirnimann: 
Espirituosidade é uma explosão de espírito agrilhoado (SCHLEGEL, 1994, p.89) 
78 Witz ist unbedingt geselliger Geist, oder fragmentarische Genialität. (SCHLEGEL, 1967, p.148) 
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inacabamento do Caos.” O sistema dos fragmentos é uma totalidade, mas esta totalidade 

não subjuga os fragmentos, anulando-os em nome de uma ordem maior. Como partes de 

um sistema, cada fragmento mantém sua autonomina e independência que remete a um 

todo que não pode ser tomado por totalizante. Do mesmo modo, os elementos dos pares 

opositivos se completam sem se anularem um ao outro. 

 

 

1.3.3. Witz e Blitz: a iluminação da consciência 
 

 

Para Walter Benjamin, os poetas do primeiro romantismo alemão buscam uma 

iluminação da totalidade, da qual participam o mundo da natureza e  o das Ideias, que 

para eles seria a arte. A crítica eleva o pensamento sobre a arte até abarcar a totalidade 

ideal. Neste processo, a arte se afirmaria como o meio para uma elevação gnosiológica, 

ou seja, Benjamin reconhece na arte o centro da teoria de conhecimento romântico. A 

obra de arte, ao se conectar com o ideal da arte, leva ao conhecimento, não somente das 

formas artísticas, mas também ao conhecimento de todas as demais instâncias da vida: 

 
A arte, criando a partir do impulso da aspiração da 
espiritualidade, conecta esta em formas sempre novas, como o 
acontecer do conjunto da vida do presente e do passado. A arte 
liga-se não a acontecimentos singulares na história, mas a sua 
totalidade (PINGOUD, 1914 apud BENJAMIN, 2002, p. 51)  

 
Segundo Benjamin, Schlegel define como sendo conceitos místicos os termos 

que não têm mais o caráter de comunicabilidade de um referente, mas que contêm em si 

uma série de outros conceitos. Místico é, nesta acepção, o termo que nega a 

comunicabilidade do sistema, pois, segundo Benjamin, “a comunicabilidade do 

verdadeiro sistema pode apenas ser limitada”79 (SCHLEGEL, 1846 apud BENJAMIN, 

2002, p. 52). Desta forma, o saber não poderá mais ser explicado, mas somente 

revelado: “O saber caminha apenas para o interior, é para e em si mesmo 

incomunicável”80 (SCHLEGEL, 1846 apud BENJAMIN, 2002, p.52). 

                                                 

79 Die Mitteilbarkeit des wahren Systems kann nur beschränkt sei; das lässt sich a priori beweisen. (GS I, 
p. 46) 
80 Das Wissen geht bloss nach innen, ist an und für sich selbst unmittelbar. (GS I, p. 46) 
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 O conceito de Witz pertence a terminologia mística romântica (BENJAMIN, 

2002, p. 54), e seria o instante no qual todos os conceitos se iluminam. Witz contém 

“elasticidade e eletricidade” (das Elastische... und das Elektrische) (BENJAMIN, 2002, 

p. 55): ele é capaz de operar uma mudança de nível de consciência e iluminá-la.  

 Podemos perceber em Schlegel, no fragmento 16 da revista Lyceum, a relação 

do pensamento crítico com o Witz, que criaria um modo de pensar particular, ou seja, no 

vocabulário romântico é genial: “Gênio não é certamente uma questão de arbítrio, mas 

de liberdade, como Witz, amor e crença, que um dia terão de se tornar artes e ciências. 

Deve-se exigir gênio de todo mundo, mas sem contar com ele. Um kantiano chamaria 

isso de imperativo categórico da genialidade”81 (SCHLEGEL, 1997, p. 22). O gênio 

romântico se caracteriza pelo pensamento original; ele seria, segundo este fragmento de 

Schlegel, aquele que constrói o pensamento por meio do Witz. 

Lacoue-Labarthe e Nancy (2004, pp. 67-94) definem o Witz como a mudança de 

consciência que se dá instantaneamente e imediadamente, tal como no instante em que a 

reflexão atinge o seu ponto mais largo, produzindo desta forma a iluminação da visão ao 

alcançar a Ideia:  

 
O Witz é um saber-ver imediato, absoluto: ele é a visão devolvida 
ao ponto cego do esquematismo, e a visão mergulhando, 
consequentemente, diretamente sobre a capacidade produtiva das 
obras. No Witz romântico se produz precisamente a assunção 
daquilo que nos é permitido nomear eidestética: ele se assemelha, 
resume e leva ao auge a metafísica da Ideia, do saber-de-si da 
Ideia em sua auto-manifestação. (LACOUE-LABARTHE e 
NANCY, 2004, p. 85) 

 

 Schlegel, no fragmento 121 da Athenäum, trata da seguinte forma a relação do 

Witz com a Ideia. A Ideia é definida como uma alternância entre dois pólos, dois 

pensamentos opostos – ou seja, a Ideia se mistura à reflexão, que é a forma da crítica, tal 

como iremos afirmar no terceiro capítulo da tese, ao definirmos que, na visão de 

Benjamin, (assim como para Schlegel) a Ideia é apresentada na reflexão, como aquilo 

que une dois pensamentos opostos, o mais abrangente ao mais particular :  

 

                                                 

81 Genie ist zwar nicht Sache der Willkür aber doch der Freiheit, wie Witz, Liebe und Glauben, die einst 
Künste und Wissenschaften werden müssen. Man soll von jedermann Genie fordern, aber ohne es zu 
erwarten. Ein Kantianer würde dies den kategorischen Imperativ der Genialität nennen. (SCHLEGEL, 
1967, p. 148) 
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Uma ideia é um conceito perfeito e acabado até a ironia, uma 
síntese absoluta de antíteses absolutas, alternância de dois 
pensamentos conflitantes que engendra continuamente a si 
mesma. (...) especulação en détail é tão rara quanto abstração en 
gros, e contudo são elas quem engendram toda a matéria do Witz 
científico, são os princípios da crítica mais elevada, os degraus 
supremos da formação espiritual “82 (SCHLEGEL, 1997, p. 66-
67) 
 

A especulação romântica seria a reflexão mais elevada – a crítica de arte, pois 

ela engendra o Witz/Blitz. Walter Benjamin concorda com Schlegel e, conforme 

demonstraremos no capítulo sobre a escrita benjaminiana, a crítica elevaria a obra ate 

uma  explosão que ilumine repentinamente a consciência. Schlegel reconhece este 

instante como a irrupção do  Witz/Blitz. Segundo Walter Benjamin, a escolha de um 

vocabulário específico por Schlegel, denominado por ele de vocabulário místico, faz 

com que estes termos sejam esvaziados de sentido, tornando-os ininteligíveis. Benjamin 

lembra que “Schlegel quer mostrar que frequentemente as palavras se compreendem 

melhor a si mesmas do que aqueles que as usam”83 (2002, p. 55). Esta 

“incompreensibilidade” cria novos níveis de leitura; assim, podemos ler em Benjamin 

que “a incompreensibilidade a mais pura e a mais sólida, advém exatamente da ciência e 

da arte que, partindo da filosofia e da filologia, tem em mira justamente o compreender 

e o tornar compreensível”84 (SCHLEGEL, 1906 apud BENJAMIN, 2002, p. 55). 

Segundo Walter Benjamin, a consciência buscaria a crítica, e o Witz seria a 

potencialização de clareza da consciência; ou seja, o Witz faz com que a análise crítica 

de um ponto possa iluminar o entendimento de um universo maior: “A intenção última 

da consciência é a crítica, a qual, mais do que qualquer outra, está conectada ao seu 

conceito de crítica de arte em geral”85 (BENJAMIN, 2002, p. 73).  

Se o Witz é definido por Schlegel como um conceito místico, e Walter Benjamin 

o denomina como modo de pensar a arte diferente da razão, então, o Witz seria um 

                                                 

82 Eine Idee ist ein bis zur Ironie vollendeter Begriff, eine absolute Synthesis absoluter Antithesen, der 
stete sich selbst erzeugende Wechsel zwei streitender Gedanken. (...)Spekulation en detail ist so selten als 
Abstraktion en gros, und doch sind sie es, die allen Stoff des wissenschaftlichen Witzes erzeugen, sie die 
Prinzipien der höhern Kritik, die obersten Stufen der geistigen Bildung. (SCHLEGEL, 1967, p. 184) 
83 Will Schlegel zeigen dass die Worte sich selbst oft verstehen als denjenigen, von denen sie gebraucht 
werden. (GS I, p. 49) 
84 Dass man die reinste und gediegenste Unverständlichkeit gerade aus der Wissenschaft und aus der 
Kunst erhält, die ganz eigentlich aufs Verständlichmachen ausgehen, aus der Philosophie und der 
Philologie. (GS I, p. 49) 
85 Die letzte Intention dieser Kritik, welche mehr als jene andere mit seinem Begriff Kunstkritik überhaupt 
zusammenhängt. (GS I, p. 67) 
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entendimento que dispensa a articulação em um discurso lógico. Benjamin cita o 

fragmento 26 da revista Ideen: “Witz é a aparição, o relâmpago externo da fantasia”86 

(SCHLEGEL, 1906 apud BENJAMIN, 2002, p. 55). O entendimento surge num átimo, 

e alcança a consciência de um modo oposto àquilo a “que normalmente se denomina 

razão” (was man gewöhnlich Vernunft nennt) (BENJAMIN, 2002, p. 55). Ele ocorre em 

um momento de irrupção epifânica, que atinge a consciência como um raio e a ilumina: 

“Aqui está presente a pressuposição de um contexto medial contínuo, de um medium-

de-reflexão dos conceitos. No Witz este medium conceitual aparece, como no termo 

místico, como um relâmpago87.” (BENJAMIN, 2002, p. 54). Guardemos esta definição 

do Witz, que a usaremos ao longo deste trabalho: um saber que irrompe em um 

relâmpago, de modo que saber e luz se tornam termos correlatos ao Witz/Blitz. 

A definição de Witz feita por Benjamin parte da terminologia romântica de 

Schlegel e Novalis, e está inserida no âmbito das “palavras filosóficas” (SCHLEGEL, 

1906 apud BENJAMIN, 2002, p. 55) de Schlegel. Segundo Friedrich Schlegel, essas 

palavras independem de quem as usa para ter sentido. Conforme afirma Benjamin, 

comentando a afirmação de Schlegel, o Witz não parte de um entendimento racional 

(Vernunft): 

 
Ocasionalmente Schlegel falou de uma “razão densa e ardente”, 
“a qual justamente do Witz faz o Witz e dá ao estilo sólido sua 
elasticidade e sua eletricidade”. Na medida em que ele se opõe a 
isto “que normalmente se denomina razão”, ele indica 
abertamente da forma mais oportuna seu modo de pensar.88 
(BENJAMIN, 2002, p. 55) 

 
O entendimento provocado pelo Witz usa o fervor místico intuitivo para pôr em 

movimento a “massa monstruosa das ideias” (idem, p. 55). Benjamin defende também 

que o Witz é a intuição (Anschaulichkeit) que está na base de todo pensamento 

romântico. Sendo assim, é um conceito que leva a um entendimento não racional e não 

mediado, mas adquirido pela linguagem. Witz é um conceito linguístico, aquele algo da 

linguagem que, em Schlegel, leva ao entendimento místico da obra de arte. Schlegel, no 
                                                 

86 Witz ist die Erscheinung, der äussere Blitz der Phantasie. (GS I , p. 49) 
87 Die Voraussetzung eines stetigen medialen Zusammenhanges, eines Reflexionsmedium der Begriffe 
liegt dabei vor.  Im Witz tritt, wie im mystischen Terminus, jenes begriffliche Medium blitzartig in 
Erscheinung. (GS I, p. 49) 
88 Gelegentlich hat Schlegel von einer dicke(en) feurig(en) Vernunft gesprochen, welche den Witz 
eigentliche zum Witz macht und dem gediegenen Stil das Elastische gibt das Elektrische. Indem was man 
gewöhnlich Vernunft nennt gegenüberstellte, hat er offenbar seine Art zu denken höchst treffend 
bezeichnet, (GS I, p. 49 - 50) 
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fragmento Athenäum 82, reconhece tipos de entendimento, e aponta para uma 

definição do saber que deveria ser “witizig” e inesperada:  

 

Há três espécies de definições na ciência: definições que nos dão 
uma luz ou uma indicação, definições que nada definem, e 
definições que obscurecem tudo. Definições corretas não se 
deixam de maneira alguma fazer de improviso, mas têm de 
ocorrer a alguém em virtude de si mesmas: uma definição que 
não seja chistosa não vale nada, e, no entanto, para cada 
individuo há infinitas definições reais.89 (SCHLEGEL, 1997, p. 
59) 
 

Segundo Menninghaus (1987), Schlegel cria em sua terminologia conceitos a 

partir de uma linguagem metafórica, e fornece uma série de sinônimos desses conceitos. 

Para Menninghaus, todo o sistema de pensamento romântico seria construído como um 

sistema abstrato de linguagem. Benjamin afirma que o “pensamento de Schlegel é 

absolutamente conceitual, isto é, lingual”90 (BENJAMIN, 2002, p. 53). Assim, ao focar 

o seu sistema de pensamento na linguagem, Schlegel faz equivaler, partindo de uma 

permuta fonética, os conceitos de Witz e de Blitz. No instante em que se dá o Witz – que 

é o instante do encontro da obra singular com a ideia – é que o entendimento surge 

como um Blitz – um raio: 

 
A particularidade da terminologia romântica tendo em vista esse 
caráter sistemático da linguagem seria então esta: nos 
deslocamentos “witzig”, com os quais a parole romântica tanto 
confirma quanto rompe com o sistema da langue, ilumina-se 
“Blitzartig”, [como um raio] o sistema como um sistema – Witz 
e Blitz para Schlegel não permanecem juntos apenas fonética e 
metaforicamente – no termo “místico” é alcançado, mesmo com 
a mais extrema limitação do pensamento discursivo, o máximo 
em alcance sistemática.91 (MENNINGHAUS, 1987, p. 58) 

 

                                                 

89 Es gibt drei Arten von Erklärungen in der Wissenschaft: Erklärungen, die uns ein Licht oder einen 
Wink geben; Erklärungen, die nichts erklären; und Erklärungen, die alles verdunkeln. Die rechten 
Definitionen lassen sich gar nicht aus dem Stegreife machen, sondern müssen einem von selbst kommen; 
eine Definition die nicht Witzig ist, taugt nichts, und von jedem Individuum gibt es doch unendlich viele 
reale Definitionen. (SCHLEGEL, 1967, p. 177) 
90 Schlegels Denken ist ein absolut begriffliches, d. h. sprachliches. (GS I, p. 47) 
91 Die Besonderheit der romantischen Terminologie mit dem Blick auf diesen allgemeinen 
Systemcharakter der Sprache wäre dann diese: in den „Witzigen“ Versetzungen, mit denen die 
romantische parole das System der langue ebenso bestätigt wie bricht, scheint „blitzartig“ das System als 
System auf – Witz und Blitz gehören für Schlegel nicht nur „laut“ lautlich und metaphorisch untrennbar 
zusammen –, wird im „mystischen“ Terminus mithin selbst bei „äusserster Eingeschränktheit des 
diskursives Denkens das Maximum an systematische Tragweite“ erzielt.  
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Partindo das reflexões de Jacques Derrida sobre a linguagem escrita, 

Menninghaus afirma que o pensamento filológico dos românticos buscaria uma 

gramatologia que abarcasse o infinito neste momento de passagem. Isso seria obtido 

através de uma permutação fonética baseada em uma “mística gramatical”92 

(MENNINGHAUS, 1987, p. 98) de caráter numerológico. Esta permuta fonética 

performatizaria a permutação numerológica das palavras. Assim temos Witz e Blitz 

compondo uma analogia musical por meio de uma permutação fonética.  

 
Poesia e filosofia como uma composição gramatical no meio 
[médium] auto-reflexivo – exatamente por essa razão isso não é 
um desvio da pretensão a representar o absoluto, pois, para os 
românticos, a matematicidade, o “deleite musical” e o “uso 
místico” da différance linguística são um só”93 (idem, p. 98) 

 
Para Menninghaus, esta permutação configura uma “mística gramatical sem um 

absoluto”94 (idem, p. 98), na qual existiria uma coincidência mágica entre o plano real e 

o simbólico. 

 Márcio Seligmann-Silva ressalta, por sua vez, que a relação de paronomásia 

existente entre Witz e Blitz faz com que os dois termos coincidam no tempo, de modo 

que a sua realização linguística afirme a unidade existente entre os termos: “o momento 

pontual da irrupção “witzig” coincide com o momento no qual se re-constrói, num 

“raio” (Blitz), uma unidade que havia sido “perdida” (SELIGMANN-SILVA, 1999, p. 

39).  

Como referimos anteriormente, o conceito de Witz se relaciona de modo 

sistemático com os outros conceitos presentes na reflexão romântica sobre a arte. 

Segundo Menninghaus, a arte é o meio de reflexão pelo qual a reflexão infinita se 

apresenta. Esta reflexão pode surgir em Schlegel, tanto como ironia, poesia 

transcendental ou romance. Menninghaus identifica, no Fragmento 116 da revista 

Athenäum, três modos de destruição da forma, propostos pela teoria da arte romântica, 

na definição de Poesia Universal Progressiva (progressive Universalpoesie). Assim, 

enquanto a ironia destruiria a forma empírica, a poesia universal elevaria a reflexão, 

conectando a obra com todas as outras obras, e o romance destruiria a diferença entre os 

                                                 

92 grammatischen Mystik. 
93 Dichtung und Philosophie als grammatisches Komponieren in selbstreflexiven Medium – dies ist eben 
deshalb kein Abfall vom Anspruch auf Darstellung des Absoluten, weil Mathematizität, „musikalischer 
Genuss“ und „mystischen Gebrauch“ der sprachlichen différance für die Romantik eins sind. 
94 grammatischen Mystik ohne ein Absolutes 
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gêneros, fazendo com que toda a poesia surja como prosaica. A prosa seria, nesta 

concepção romântica, a reflexão sobre a poesia. Desta forma, Schlegel nos diz ao final 

do fragmento 116, que o romântico, propriamente dito, é a própria poesia, uma vez que 

é a sua própria crítica: “O gênero poético romântico é o único que é mais que um gênero 

e é, por assim dizer, a própria poesia: pois, num certo sentido, toda poesia é ou deve ser 

romântica”95 (SCHLEGEL, 1997, p. 65) 

Menninghaus afirma que a reflexão mais elevada não poderia ser alcançada por 

uma dialética positiva, mas, - apropriando-se do conceito de Derrida -, só pela 

différance, isto é, pelo paradoxo da destruição da reflexão ascendente como uma aporia 

do pensamento romântico. O absoluto, segundo Menninghaus, só existe na différance. 

Desta forma, o autor afirma que a noção pré-romântica de absoluto pode ser 

reconhecida como precursora da différance derridiana. Assim a duplicidade original 

existiria no absoluto como uma aporia da unidade. 

Certamente, os autores de Jena  entendiam a unidade como uma dualidade 

primordial, e a reflexão é determinada como esta aporia do uno como dualidade. A 

ruptura gramatical que existe nesse modo de pensar reflexivo levaria a consciência a 

irromper no sujeito. Para Menninghaus, a figura de estilo do anacoluto96 representaria a 

irrupção da consciência através da linguagem e do pensamento abstrato baseado na 

linguagem.  

 
Tradicionalmente significando uma ruptura na construção 
(gramatical) de uma frase, o anacoluto em Schlegel se refere à 
totalidade de obras filosóficas e poéticas, que nada mais é que 
um (experimentar) com o desenvolvimento da reflexão.97 
(MENNINGHAUS, 1987, p. 147) 

 
Segundo Menninghaus, esta alternância entre dois pólos está presente no 

conceito de Witz, e liga-se também ao conceito de jogo (Spiel). O oscilar entre dois 

pólos produz um jogo de paralelismo que elevaria a autoconsciência pela reflexão até 
                                                 

95 Die romantische Dichtart ist die einzige, die mehr als Art, und gleichsam die Dichtkunst selbst ist: denn 
in einem gewissen Sinn ist oder soll alle Poesie romantisch sein. (SCHLEGEL, 1967, 183) 
96 Segundo o dicionário eletrônico organizado por Carlos Ceia, da Universidade Nova de Lisboa, E-
dicionário de termos literários, temos para o verbete Anacoluto: “Interrupção violenta ou progressão 
inconsistente da sequência lógica de uma frase, que continua ou finaliza em termos substancialmente 
diferentes do seu início. Por esta razão, também se chama ao anacoluto frase quebrada.” CEIA, s.v. 
“Anacoluto”, E-Dicionário de Termos Literários, coord. De Carlos Ceia, ISBN: 989-20-0088-9. 
Disponível em: http://www.edtl.com.pt. Acesso em: 12/11/2011 às 23 horas e 53 minutos. 
97 Traditionell einen Bruch in der (grammatischen) Konstruktion eines Satzes bedeutend, wird das 
Anakoluth von Schlegel auf die Totalität philosophischer und poetischer Werke bezogen, die „nichts als 
Entwicklung der Reflexion (experimentieren). 
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que irrompa o instante do Witz. Menninghaus ressalta que este jogo de paralelismo já 

havia sido entendido por Benjamin como “uma ‘realização’ do conceito de reflexão 

romântico”98 (idem, p. 184). O Witz articularia de modo singular, pelo do jogo do 

paralelismo, a différance com a semelhança:  

 
O Witz, aquela “arte combinatória” ou “arte da mediação geral” 
que é, ao mesmo tempo, “ciência da criação” e nisso se iguala 
aos Mistérios da Gramática, funda, como forma de reflexão 
gramático-musical, relações de ‘semelhança’ entre elementos 
diferentes. Pois ele é até mesmo definido - antecipando a forma 
benjaminiana – como “poder” das “semelhanças”. Como na 
ancoragem da gramática que produz o conceito romântico e na 
comparação com a arte combinatória da matemática e com a 
música, o conceito de Witz e de reflexão encontram-se também 
no conceito de jogo: “o Witz” diz Schlegel, “é um pensamento 
absolutamente lúdico”. E como todas as reflexões, medidas por 
suas infinitudes de princípio, permanecem sendo um fragmento 
destinado a se elevar – de modo que “nós”, como seres que 
refletem, somos permanentemente apenas um “pedaço de nós 
mesmos” -, os raios do Witz [Blitze des Witzes] acentuam muito 
particularmente “o fragmentário”, o inconcluso e o inconcluível 
do contexto de reflexões que eles fundam. 99 (idem, p. 184-185) 

 
Assim, para Menninghaus, Witz e reflexão são conceitos paralelos e 

correspondentes, que se colocam como um jogo de différance e semelhança no âmbito 

da reflexão infinita. Para Derrida, a différance se apresentaria como um jogo que 

demonstra o dualismo do rastro, evidenciando a aporia do logocentrismo: “a presença-

ausência do rastro, o que não se deveria sequer chamar sua ambiguidade, mas o seu 

jogo” (DERRIDA, 2004, p. 87), e este jogo cria uma estrutura articulada em uma 

oscilação entre afirmação e negação. A reflexão da obra de arte romântica faz com que 

os conceitos de jogo e de paralelismo sejam necessidades internas da obra, de modo que 

podemos reconhecer o jogo da différance como essência da arte romântica. 

                                                 

98 den schon Benjamin als eine “Erfüllungen” des romantischen Reflexionsbegriff verstanden hat. 
99Der Witz, jene “ars combinatoria” oder “allgemeine Vermittlungskunst” die zugleich 
“Schöpfungswissenschaft” ist, und dahin die Mysterien der Grammatik” gleicht, stiftet als grammatisch-
musikalische Reflexionsform Beziehungen der “Ähnlichkeit“ zwischen Verschiedenen. Ja er wird 
geradezu – in Vorwegnahme einer benjaminianischen Formel – als „Vermögen“ der „Ähnlichkeiten“ 
definiert. Wie in der Verankerung der romantischen Begriff produzierender „Grammatik“ und den 
Vergleichen mit der mathematischen ars combinatoria und mit der Musik treffen sich Witz- und 
Reflexionsbegriff auch im Begriff des Spiels: „der Witz“ sagt Schlegel, „ist ein durchaus spielendes 
Denken“. Und wie alle Reflexionen, gemessen an ihren prinzipiellen Unendlichkeiten, ein auf weitere 
Steigerung angelegtes Fragment bleibt – so dass „wir“ als reflektierende Wesen stets „nur ein Stück von 
uns selbst“ sind -, betonen die „Blitze des Witzes“ ganz besonders „das Fragmentarische“, das 
Unabgeschlossene und Unabschließbare des reflexiven Zusammenhangs, den sie stiften.   



 48 

O jogo está na essência da arte romântica, e pode ser apresentado com a junção e 

separação dos elementos. Essa ideia surge no fragmento 34 da revista Lyceum, onde 

Schlegel  afirma que a imaginação deve “eletrizar” as partículas, a fim de arrancar delas 

“faíscas” de entendimento: 

 
Um achado chistoso é uma desagregação de elementos 
espirituais, que, portanto, tinham de estar intimamente 
misturados antes da súbita separação.  A imaginação tem de 
estar primeiramente provida até a saturação de toda espécie de 
vida, para que possa chegar o tempo de a eletrizar de tal modo 
pela fricção da livre sociabilidade, que a excitação do mais leve 
contato amigo ou inimigo lhe possa arrancar faíscas fulgurantes 
e raios luminosos ou choques elétricos100 (SCHLEGEL, 1997, p. 
24-25) 

 
Schlegel escreve o Witz (achado chistoso) na sua forma adjetiva witzig, e 

descrevendo-o por imagens de luz: faíscas e raios. No fragmento, a imaginação excitada 

produz as fagulhas blitzig, ou seja, Witz/Blitz surgem unidos na imagem da iluminação 

da consciência proporcionada pela arte.  Menninghaus identifica a função auto-reflexiva 

como característica da linguagem poética, como “característica dominante da função 

poética = 'função' poética auto-reflexiva da linguagem”101 (MENNINGHAUS, 1987, p. 

185). A consciência linguística dessa différance intrínseca à linguagem estaria baseada 

no princípio de semelhança, mas operaria pela différance, isto é, pela negação. Esta 

negação produziria uma elevação positiva no momento de confrontação. 

 
[...] O paralelismo [...], como forma estrutural consequente, não 
pode ser pensado sem se levar em conta a descoberta linguística 
fundamental do princípio da diferença, a localização negativa-
relacional de elementos linguísticos, e diferencia-se de 
estruturas de diferenciação de meras diferenciações por seus 
aspectos relacionais positivos pela co-produtividade de um 
princípio de semelhança, la ressemblance.102 (idem, p. 185) 

 
                                                 

100 Ein Witziger Einfall ist eine Zersetzung geistiger Stoffe, die also vor der plötzlichen Scheidung innigst 
vermischt sein mußten. Die Einbildungskraft muß erst mit Leben jeder Art bis zur Sättigung angefüllt 
sein, ehe es Zeit sein kann, sie durch die Friktion freier Geselligkeit so zu elektrisieren, daß der Reiz der 
leisesten freundlichen oder feindlichen Berührung ihr blitzende Funken und leuchtende Strahlen, oder 
schmetternde Schläge entlocken kann. (SCHLEGEL, 1967, p.150). 
101 dominierendes Merkmal der poetischen = selbstreflexiven ‚Funktion’ der Sprache. 
102 [...] Der Parallelismus [...] ist als konsequente Strukturform nicht ohne die Grundlegende 
linguistische Entdeckung des Differenz-Prinzips, der negative-relationalen Verortung sprachliche 
Elemente zu denken, und unterscheidet sich vom diferenziellen Strukturen blosser Verschiedenheiten 
durch seine positiv-relationalen Momente, durch die Koproduktivität eines „Ähnlichkeitsprinzip[s], la 
ressemblance“.  
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 O princípio de semelhança estabelecido pela negação faz parte da estrutura do 

objeto artístico. Esta semelhança estrutural acontece na linguagem através do conceito 

de Witz/Blitz que, pela doutrina das semelhanças, se associa ao conceito de linguagem e 

à mitologia. Segundo Menninghaus, para Benjamin “o poder do semelhante figura como 

condição básica para a formação da linguagem e da mitologia”103 (MENNINGHAUS, 

1987, p. 185). A relação da mitologia com o Witz é expressa por Schlegel no fragmento 

59 da revista Ideen: “nada é mais chistoso e grotesco que mitologia antiga e 

cristianismo; isso ocorre porque são tão místicos”104 (SCHLEGEL, 1997, p. 152) 

Como indica Menninghaus, a teoria da reflexão romântica introduz “elementos 

ontosemiológicos”105 (MENNINGHAUS, 1987, p. 186) na doutrina das semelhanças. 

Assim, ressalta que o conceito de identidade  próprio da metafísica da presença é 

substituído pelo jogo da différance dentro da doutrina das semelhanças. Para Derrida, o 

jogo destrói o significado transcendental, na medida em que abala a crença na presença 

do ser. Derrida, operando dentro do horizonte romântico, afirma que: “Poderíamos 

denominar jogo a ausência do significado transcendental como ilimitação do jogo, isto 

é, como abalamento da onto-teologia e da metafísica da presença.” (DERRIDA, 2004, 

p. 61). Assim, o paralelismo criado pela reflexão não é simplesmente formal; mas ele se 

coloca como relação essencial dentro da obra de arte, pois os fenômenos de duplicidade 

fazem parte da estrutura da obra de arte romântica. 

 
Só ambos os aspectos, o da différance operante e o da prática 
das semelhanças, fazem com que se compreenda a dignidade 
filosófica dos fenômenos reflexivos da duplicidade, simetria, 
rima e série, sua total predominância nas análises crítico-literária 
dos primeiros românticos, fundada ontosemiologicamente, e não 
somente formal.106 (MENNINGHAUS, 1987, p. 186) 

 
 Na concepção dos românticos, a crítica se define pela reflexão, e reconstrói a 

obra na reflexão absoluta. Segundo Menninghaus, a leitura é esta reconstrução positiva 

da reflexão que constrói o pensamento crítico sobre a obra, “formulado em termos 

                                                 

103 das Vermögen des Ähnlichen figuriert als eine Grundbedingung vom Sprachbildung und Mythologie. 
104 Nichts ist Witziger und grotesker als die alte Mythologie und das Christentum; das macht, weil sie so 
mystisch sind. (SCHLEGEL, 1967, 262). 
105 ontosemiologischen Elemente. 
106 Erst beide Momente, operierende différance und Praxis der Ähnlichkeiten, lassen die philosophische 
Dignität der Reflexionsphänomene Duplizität, Symmetrie, Reim und Reihen verstehen, ihre ganz und gar 
nicht „nur-formale“ sondern ontosemiologisch fundierte Dominanz in den literatur-kritischen Analysen 
der Frühromantiker. (MENNINGHAUS, 1987, p. 186) 
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modernos, os românticos descrevem a leitura como desconstrução (positiva)” 107 (ibid., 

p. 193).  

Friedrich Schlegel descreve, no Fragmento 116 da revista Athenäum, o modo 

como a poesia romântica opera a reflexão, em um movimento dialético de espelhamento 

entre expansão e retração, alargando-a e elevando-a ao infinito: 

 
Somente a poesia pode se tornar, como a epopéia, um espelho 
do inteiro mundo circundante, um retrato da época. E contudo 
pode também, no mais das vezes, pairar suspensa nas asas da 
reflexão poética, eqüidistante do que é exposto e daquele que 
expõe, livre de qualquer interesse real ou ideal, e potenciar 
continuamente essa reflexão, multiplicá-la como uma infinita 
série de espelhos.108 (SCHLEGEL,1994, p. 99) 

 
A arte romântica é indissociável da reflexão imanente, que ocorre em um 

movimento de contração e de expansão partindo da obra. Este movimento dialético 

opera uma ruptura na reflexão, deixando perceber a différance ou a duplicidade 

primordial. Dito de outro modo, é na oscilação entre retração e expansão que se pode 

perceber o absoluto romântico. E assim, nessa oscilação, o movimento da reflexão 

conduz a uma iluminação. 

 
 
 
1.3.4. Witz e parabase: a ruptura que produz consciência crítica 
 

 
A relação existente entre Witz e Blitz se repete por toda a estrutura da obra de 

arte, como um movimento dialético de expansão e retração. Segundo Menninghaus, este 

movimento de expansão e retração constitui a reflexão, e é marcado por uma ruptura no 

movimento contínuo. Esta ruptura acontece de modo estrutural. O autor reconhece nesta 

ruptura estrutural a figura de estilo utilizada por Aristófanes nas suas comédias,  a 

parabase109. A parabase é uma figura retórica caracterizada por uma ruptura na obra, 

capaz de ampliar seus níveis de significação: 

                                                 

107 Die Romantiker beschreiben also, modern formuliert, Lektüre als (positive) Dekonstruktion 
108 Nur sie kann gleich den Epos ein Spiegel der ganzen umgebenden Welt, ein Bild des Zeitalters werden. 
Und doch kann auch sie am meisten zwischen dem Dargestellten und dem Darstellenden, frei von allem 
realen und idealen Interesse, auf den Flügeln der poetischen Reflexion in der Mitte schweben, diese 
Reflexion immer wieder potenzieren und wie in einer endlosen Reihe von Spiegeln vervielfachen. 
(SCHLEGEL, 1994, p. 98) e (SCHLEGEL, 1967, p. 182) 
109 A figura de estilo parabase é definida no dicionário alemão Wahrig como: „Pa.ra’.ba.se (f. 19; in der 
altgriech. Komödie) politisch-soziale, satir, Ansprache des Chors an die Zuschauer [ < grch. parabasis 
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Esse conceito [de parabase], por sua vez, também um conceito 
retórico e figural, permite uma versão precisa daquela ruptura e 
daquela abertura, que já foi representada tendo em vista os conceitos 
aparentados de hipérbato e hipérbole.110 (MENNINGHAUS, 1987, p. 
200) 

 
Pierre Grimal, na obra O teatro antigo, apresenta a parabase como uma das 

partes constitutivas da comédia antiga, sendo elas: o prólogo, o párodo, que é o primeiro 

canto coral, o “agôn, o ‘debate’ entre o ator principal [...] e o coro” (s.d., p. 51) e em 

seguida a parabase: “Nesta altura, o coro avançava para o público dando-se uma quebra 

da ilusão dramática e da própria sequência da peça; pela boca do corifeu é o poeta que 

toma a palavra e apresenta ao público suas queixas num longo monólogo” (GRIMAL, 

s.d., p. 52). Após a parabase, a estrutura da peça podia ser mais livre, mas ainda havia 

uma sequência de cenas intercaladas pelos cantos do coro; e, finalmente, a saída do 

coro, que muitas vezes também era uma cena cômica. Berthold Margot, na História 

Mundial do Teatro, cita o “uso magistral” (2004, p. 123) que Aristófanes faz da 

parabase, usando-a para os debates políticos e estéticos em suas comédias. 

A parabase aristofênica é uma interrupção na ação da comédia, durante  a qual o 

coro explicava a ação para os espectadores111. A explicação parabática é feita de modo 

jocoso ou irônico, constituindo um comentário à comédia, que é também uma 

representação cômica. Como sublinha Menninghaus, a parabase proporcionaria o salto 

ou a mudança de nível alcançado pela reflexão. Esta elevação de entendimento não 

ocorreria por continuidade, mas por ruptura: “Nele [no salto] figura a parabase, 

exatamente por ser a perturbação e da ruptura da continuidade, justo como quintessência 

de uma síntese superior”.112 (MENNINGHAUS, 1987, p. 202) 

Neste sentido, para Menninghaus, a elevação parabática estaria relacionada a 

uma consciência transcendental em Schlegel. Pois, para o autor romântico, 
                                                                                                                                               

“Vorbeimarsch”]“ (WAHRIG, 1986, p. 969) – (f.; das comédias gregas clássicas) sátira político-social, 
fala do coro para os espectadores [< grego parabasis “desfile”] 
110 Dieser Begriff [Parabase], wiederum ein rhetorisch-figuraler, erlaubt eine präzisierende Fassung 
jenes Brechens und Öffnens, die schon mit Blick auf die verwandten Begriffe Hyperbaton und Hyperbel 
dargestellt worden ist.  
111 O Dicionário de termos literários de Massaud Moises inclui o verbete parábase no verberte Comédia e 
o define desta maneira “Comédia antiga, estruturada em quatro partes: prólogo, párodo (...), episódios 
(...), e ainda ocorria a parábase (interlúdio coral) correspondente a suspensão da ação e a uma como que 
chamada dos espectadores à realidade; via de regra glosavam-se assuntos políticos ou sociais; dentre seus 
cultores sobressai-se Aristófanes” (MASSAUD MOISES, 1982, p. 90) 
112 Darin figuriert die Parekbase, gerade weil sie Störung und Brechung von Kontinuität ist, geradezu als 
Inbegriff von „höherer“ Synthesis. 
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transcendental significaria o sair-de-si-mesmo proporcionado pelo movimento de 

expansão da reflexão, que elevaria a autoconsciência do sujeito: 

 
Que o êxtase aqui signifique somente uma equivalência 
resultante da parabase, e, analogamente, na palavra 
‘transcendental’ a ênfase esteja na saída. [...] Este sentido de um 
sair de si (êxtase, parabase) não permanece fixado, na abstração 
kantiana, naquela particularidade que se encontra na reflexão 
transcendental; ele marca, ao mesmo tempo, a ruptura com o 
paradigma da filosofia da consciência em geral.113 (idem, p. 202-
203) 

 
 Ou seja, aquilo que os românticos chamavam de autoconsciência do eu 

transcendental seria o que Aristófanes havia definido como parabase: um salto no 

entendimento, provocado por uma ruptura formal. A parabase, como parte integrante da 

comédia clássica, é um comentário à obra, e desta forma se insere no postulado de que 

“só a poesia pode criticar a poesia”114 (SCHLEGEL, 1997, p. 38) que Schlegel afirma 

no fragmento 117 da revista Lyceum. 

 A percepção de Schlegel da clareza proporcionada pela técnica aristofênica da 

parabase surge no fragmento 155 da Athenäum, no qual ele se refere a uma “fagulha de 

fogo” que se desfaz. Aqui poderíamos ler o paralelismo entre Blitz e Witz, se 

enxergarmos na analogia desta fagulha o efeito de um conhecimento que surge como 

clarão:  

 
Para alguém que acaba de deixar Aristófanes, esse Olimpo da 
comédia, a troça romântica aparecerá como um longo fio solto 
de um tecido de Atena, como uma fagulha do fogo celeste, do 
qual o melhor se desfaz caindo sobre a terra.115 (idem, p.72) 

 
 Schlegel alude à relação entre o Witz e Aristófanes no fragmento 13 da revista 

Lyceum, onde define o Witz clássico como claro e direto: “Do mesmo modo também se 

                                                 

113 Dass Exstasis hier nur ein resultatives Äquivalent der Parekbasis meint und dass analog bei 
„transzendental“ der Akzent auf dem Heraustreten liegt [...]. Dieser Wortsinn transzendentalen Aus-sich-
Herausgehens (Ekstase, Parekbase) blieb nicht bei kantischen Abstraktion vor jener Besonderheit in der 
transzendentalen Reflexion stehen, er markiert zugleich die Durchbrechung des Paradigmas der 
Bewusstseinphilosophie überhaupt. 
114 Poesie kann nur durch Poesie kritisiert werden. (SCHLEGEL, 1967, p.162) 
115 Wer frisch vom Aristophanes, dem Olymp der Komödie, kommt, dem erscheint die romantische 
Persiflage wie eine lang ausgesponnene Faser aus einem Gewebe der Athene, wie eine Flocke 
himmlischen Feuers, von der das Beste im Herabfallen auf die Erde verflog. (SCHLEGEL, 1967, p.189) 
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ouve chamar de aristofênico o Witz que, de clássico, tem somente o desembaraço e a 

clareza”116 (SCHLEGEL, 1997, p. 22). 

A parabase gera uma clareza de consciência proporcionada pela arte. É uma 

compreensão que não se confunde com o deleite estético, e que se aproxima da 

distinção de Benjamin entre reflexão romântica e êxtase: “Enquanto uma atitude 

pensante e clarificadora da consciência, a reflexão é o oposto do êxtase, da mania de 

Platão”117 (2002, p. 106). Em O conceito de crítica de arte no romantismo alemão, 

Walter Benjamin demonstra o abandono do êxtase platônico por parte dos autores do 

romantismo alemão (idem, ibidem). Este êxtase seria oposto à reflexão e seria  

provocado pelo engano dos sentidos, para usar uma terminologia platônica. Para 

Schlegel, o Witz participa das artes platônicas que aclaram os sentidos, tal como a 

música militar, assim podemos ler no fragmento 438 da revista Athenäum: 

“Urbanidade é o Witz da universalidade harmônica, e esta é o um e tudo da filosofia 

histórica da música suprema de Platão. As humaniora são a ginástica dessa arte e 

ciência.”118 (SCHLEGEL, 1997, p. 140). Menninghaus, por sua vez, afirma que o êxtase  

alcançado pelo salto parabático é de outra ordem, pois conduziria à consciência elevada 

e à iluminação. Os românticos, ao definirem a reflexão como infinita, fizeram com que 

a própria estrutura da obra produzisse uma parabase permanente, de modo que a ruptura 

pudesse surgir a cada movimento da reflexão: 

 
Como reflexiva, a reflexão pode somente propor elementos 
isolados de sua série infinita de espelhos, ao colocar e atravessar 
entre eles a cada vez uma cadeia de signos ecbáticos – cujos 
membros por sua vez podem retornar em outros signos para 
dentro de si119 (MENNINGHAUS, 1987, p. 203) 

 
A reflexão infinita cria  uma combinação de paralelismos na obra, que se 

estrutura no jogo de espelhamento entre expansão e retração, e que, na obra romântica 

coincide com um salto parabático. Menninghaus afirma que “isso é válido em geral para 
                                                 

116 Jedes Gleichnis, was nur lang ist, nennt Bodmer gern homerisch. So hört man auch wohl Witz 
aristophanisch nennen, an dem nichts klassisch ist, als die Zwanglosigkeit und die Deutlichkeit. 
(SCHLEGEL, 1967, p.148) 
117 Als ein denkendes und besonnenes Verhalten ist die Reflexion das Gegenteil der Ekstase, der mania 
des Platon. (GS I, p. 104) 
118  Urbanität ist der Witz der harmonischen Universalität, und diese ist das Eins und Alles der 
historischen Philosophie und Platos höchste Musik. Die Humaniora sind die Gymnastik dieser Kunst und 
Wissenschaft. (SCHLEGEL, 1967, p. 253) 
119 Als reflexiv kann die Reflexion einzelne Glieder ihrer unendlichen Spiegelreihen nur setzen, indem sie 
zwischen ihnen jeweils eine ekbatische Zeichenkette – deren Glieder wiederum in anderen Zeichen in sich 
zurückkehren können – setzt und durchschreitet.  
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todas as formas de paralelismo: paralelos são o que são, somente graças ao salto 

parabático [existente] entre elas”120 (idem, ibidem). O conceito de parabase contribui 

para a evidência de que o clarão de conhecimento no Witz romântico não está ligado ao 

êxtase; outrossim, é um fenômeno do entendimento estético. No terceiro capítulo da 

tese apresentaremos a forma do Witz como o modo de proceder do julgamento estético. 

È importante ressaltar aqui somente a visão romântica, de que o Witz proporcionaria um 

conhecimento do mundo tão válido quanto ao das ciências empíricas. Schlegel, no 

fragmento 156 da Athenäum reconhece haver no Witz a fusão entre a arte (a lírica) e 

conhecimento histórico: “O Witz cômico é uma mescla de Witz épico e jâmbico. 

Aristófanes é ao mesmo tempo Homero e Arquíloco”121 (SCHLEGEL, 1997, p.72). O 

Witz elimina as fronteiras do conhecimento, assim como dilui as diferenças entre os 

gêneros. O mundo ordenado pela razão é cindido por uma força centrifuga partindo do 

Witz que quer romper com todos os limites da forma. 

 
 

1.3.5. Caos: Sistema e Witz 
 
 

Segundo Menninghaus, a estrutura parabática da obra se ligaria à concepção 

romântica de caos. A rima, as simetrias e os diferentes mecanismos de construção do 

paralelismo não seriam ligados à continuidade, mas, sim, à ruptura, à “antiforma 

parabática” (parekbatischer Antiform) do caos: “que é a própria reflexão, que por todo 

lado dotada de saltos e rompimentos, com caos e a antiforma parabática”122 

(MENNINGHAUS, 1987, p. 204). Menninghaus  identifica dois significados no 

conceito de caos: primeiramente, o caos se liga ao conceito romântico de arabesco e 

confusão, à “bela confusão” (schöne Verwierung) ou à “adorável desordem” (reizende 

Unordunung) romântica. Este caos marca a ruptura com a estética classicista da ordem e 

com os parâmetros clássicos de beleza, sendo o caos, neste sentido, um artifício estético 

da poesia romântica: 

                                                 

120 Und das gilt allgemein für jede Form des Parallelismus: Parallelen sind, was sie sind erst kraft des 
parekbatischen Sprung zwischen ihnen. 

121 Der komische Witz ist eine Mischung des epischen und des jambischen. Aristophanes ist zugleich 
Homer und Archilochus. (SCHLEGEL, 1967, p.190). 

122 welche die Reflexions selbst ist, überall versetzt mit Sprüngen und Brüchen, mit Chaos und 
parekbatische Antiform.  
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Fórmulas deste tipo significam uma estetização, típica da época, 
do caos já domesticado (“ordenado artificialmente”) e lembram 
mais a desordem “romântica” de um Boudoirs galante ou o Witz 
desregrado da sociabilidade romântica do que um poder 
imemorial do caos arcaico – apresentação – por mais que elas 
marquem também ao diferenciarem-se da ordem “clássica”, o 
aspecto do sair-de-si, de uma ruptura com o sistema fechado.123 
(idem, p. 204) 

  
 O segundo significado do conceito de caos se ligaria à mística romântica, dentro 

da qual o caos seria  tomado como o princípio do mundo, ou seja, caos, nesta concepção 

mística, seria interpretado como energia criadora e positiva. Menninghaus descreve esta 

concepção de caos como a energia que funda o mundo: “Um segundo e mais 

fundamental significado de caos se liga às tradições místicas e da filosofia da natureza, 

segundo as quais o mundo surge do caos e, com isso, vêem o mundo fundado no 

caos”124 (idem, p. 204). 

O mito do caos criativo, do caos como predecessor da ordem, encontra eco no 

pensamento escatológico. Mircea Eliade (1972, p. 63) afirma que somente após o caos 

destruir toda a ordem social, política e moral é que a ordem perfeita poderá surgir. De 

acordo com o mito arcaico, ele é a destruição necessária ao renascimento. O caos 

romântico diz respeito à crença do caos como energia criadora, e assim participa do 

jogo da reflexão, cujo movimento é a dialética entre a afirmação e a negação; a leitura 

positiva e a dissolução da obra pela reflexão. O movimento dialético de criação e 

destruição do caos se relaciona com a noção de sistema assistemático: “Daí provém 

também a oposição romântica contra a unidade e o fechamento do sistema”125 (idem, p. 

205). O oscilar entre organização e desorganização equivale o conceito de poesia ao de 

caos126.  

                                                 

123 Formeln dieser Art meinen eine zeittypische Ästhetisierung des bereits gebändigten („künstlich 
geordnete“) Chaos und erinnern mehr an die „romantische“ Unordnung eines galantes Boudoirs oder 
an den ungeregelten „Witz“ romantischer Geselligkeit als an den unvordenkliche Macht archaischer 
Chaos – Vorstellung – so sehr sie auch in der Differenz zu „klassischer“ Ordnung das Moment des Aus-
sich-Herausgehens, des Aufbrechens geschlossener Systematik markieren.  
124Eine zweite fundamentalere Bedeutung von Chaos schliesst aber durchaus an die mystischen und 
naturphilosophischen Traditionen an, die aus den Chaos die Welt hervorgehen lassen und damit die Welt 
im Chaos begründet sehen. 
125 Daher denn auch die romantische Opposition gegen die Einheit und die Geschlossenheit des Systems.  
126 Menninghaus define “a comparação poesia = caos” (der Gleichung Poesie=Chaos) como sendo  
“confusão ordenada artificialmente,,. É um sistema assistemático, o caos formado – todas estas formas 
marcam fortemente a predominância produtiva das formas de reflexão sobre aquele caos memorial, que 
como „antiforma“ garantidora de „plenitude“, é por si mesma o efeito da forma.” (Künstlische geordenete 
Verwierung, ist ein System gebrachte Systemlosigkeit, gebildetes Chaos – aller dieser Form markieren 
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Para Menninghaus, os primeiros românticos pensam em um sistema aberto, no 

qual a ordem conviveria com o caos e a ruptura. O autoconhecimento   ocorreria na 

oscilação de um “permanente transcender de ‘si’” (permanentes Transzendieren des 

‘Selbst’) (idem, p. 208). Há sempre uma correspondência entre interno e externo, 

contração e expansão, microcosmo e macrocosmo. O momento do conhecimento oscila 

entre dois pólos: entre aquilo que é mais objetivo e o que é mais subjetivo. Deste modo 

o conhecimento empírico do mundo engendra  o conhecimento do eu, pois, ao se 

projetar no mundo, a reflexão romântica leva a subjetividade para o exterior, de modo a 

fazer do sujeito um ser-no-mundo, e o conhecimento subjetivo se torna, neste 

movimento de expansão do sujeito, um conhecimento do mundo. 

 
O conceito de “mundo” não é tão abstrato, porque a parabase 
permanente da auto-reflexão leva somente aos mais tênues 
estados de espírito fundamentais do “ser-no-mundo”. Ao 
contrário: a concretização daquilo que em cada um se chama 
“mundo” não tem fronteiras.127 (idem, p. 208) 

 
Esta supressão da fronteira entre mundo externo e sujeito, realizada por meio da 

expansão do eu no mundo, faz com que o conhecimento do objeto seja, ao mesmo 

tempo, um conhecimento do sujeito. O modelo de conhecimento subjetivo torna-se um 

modelo teórico para o conhecimento empírico: 

 
A abstração não é a abstração de um objeto, e sim de uma 
aproximação teórica: pois se trata de um movimento de 
pensamento que parte da empiria, justamente da fundamentação 
geral e especulativa dos fenômenos da auto-referência na teoria 
primeiro romântica128 (idem, p. 208) 

 

                                                                                                                                               

Scharf die Produzierende Dominanz der Reflexionsformen über jenes unvordenklichen Chaos, das als 
„Fülle“ garantierende „Antiform doch selbst bereits Effekt der Form ist) (MENNINGHAUS, 1987, p. 
208)  
127 Der Begriff “Welt” ist nicht deshalb so abstrakt, weil die permanente Parekbase der Selbstreflexion 
nur auf die blasseste Grundbefindlichkeiten des „In-der-Welt-Seins“ fuhrt. In Gegenteil: der Konkretion 
dessen, was in einzelnen „Welt“ heisst, sind keine Grenzen gesetzt. 
128 Die Abstraktheit ist nicht eine des Gegenstandes, sondern eine theoretische Zugriffs: denn es geht um 
eine gedankliche Bewegung aus der Empirie heraus, eben der allgemeine und spekulative Grundlegung 
der Phänomene von Selbstbezüglichkeit in frühromantischer Theorie.  



 57 

Desta forma, no retorno para o eu, o movimento do pensamento reflexivo 

coincide com o pensamento empírico129. Assim, o sistema auto-referencial se mantém 

sempre aberto para o mundo. 

 O fragmento, a ruptura parabática e o caos marcam não somente a incompletude 

da unidade, a différance original, mas também remete à utopia da totalidade, assim, 

segundo Menninghaus essas partes fragmentárias integram-se em um projeto de 

completude messiânica, tornando-se assim, ela mesma, o momento de consciência da 

utopia. Este seria o nível transcendente da reflexão: “Pois no plano da filosofia da 

história, o problema da realização da reflexão absoluta não é tanto resolvido de modo 

transcendente, quanto repetido como imanente”130 (idem, p. 217). Esta seria a 

ambivalência romântica, que se abre para uma completude a ser realizada por um lado e 

que, por outro, afirma a incompletude da poesia no presente: 

 
Está em surpreendente analogia com aquela duplicidade, que 
resulta espontaneamente da análise da constituição auto-
reflexiva das obras: por um lado um abrir permanentemente, 
romper barreiras e, por outro, um fechar-se sobre si e completar-
se elipticamente131 (idem, p. 217) 

 
 Como indica Menninghaus, Benjamin chamará a atenção sobre a 

descontinuidade parabática, tornando os momentos de rupturas mais visíveis do que o 

continuum. 

 
Já o próprio Benjamin notara saltos na estrutura das relações da 
reflexão, e [...] o quanto a reflexão, como “ação da ruptura”, é 
parabaticamente (extaticamente) ela mesma feita de 
descontinuidades.132 ( idem, p. 221-222) 

 
Esta ruptura parabática que ocorre na reflexão é o momento estático no qual o 

todo pode ser iluminado de modo fugaz como um raio (Blitz). O salto gnosiológico 

indicado por Benjamin não remeteria a uma totalidade, mas, de um modo anacrônico, 

                                                 

129 Erst in zweiter Reflexion führt diese Gedankenbewegung wieder in die Empirie hinein. Somente na 
reflexão de segundo grau este pensamento é conduzido para o interior da empiria. (MENNINGHAUS, 
1987, p. 208). 
130 Denn das Problem der Erfüllung absoluter Reflexion wird auf geschichtsphilosophischer Ebene nicht 
sowohl transzendent gelöst als immanent wiederholt.  
131 steht in frappierender Analogie zu jener Doppelheit, die sich aus der Analyse der sebstreflexiven 
Konstitution der Werke von selbst ergibt: einerseits permanent zu öffnen, zu durchbrechen, anderseits 
sich in sich abzuschliessen und elliptisch zu „vollenden“.  
132 Schon Benjamin selbst bemerkte Sprünge im Reflexionszusammenhang, und [...] wie sehr die Reflexion 
als „Handlung des Brechens“ sich selbst parekbatisch (ekstatisch) diskontinuiert.  
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retornaria ao indivíduo. Tal como demonstra Menninghaus, é o momento em que o Witz 

se funde ao Blitz (raio, iluminação). A totalidade está sempre ausente, mas a cada 

momento a fusão Blitz/Witz pode relampejar o conhecimento que levaria à liberdade.  

Schlegel marca a relação do todo com as partes no fragmento 14 da revista 

Lyceum, onde diz que “também na poesia cada todo pode ser metade, e cada metade 

pode no entanto ser propriamente todo”133 (SCHLEGEL, 1997, p. 22) Assim Schlegel 

demonstra a relação do  fragmento com a totalidade fragmentária romântica, que 

mantém, na totalidade, a independência do fragmento, sem nunca diluí-lo. 

 

 

1.3.6. O conceito de subitaneidade134 e o conceito de Witz/Blitz 

 
 

Karl Heinz Bohrer (1981), em sua obra, Plötzlichkeit.  Zum Augenblick des 

ästhetischen Scheins135, ressalta o caráter temporal da epifania romântica, vista como 

um raio que irrompe à consciência. Segundo Bohrer, o conceito de subitaneidade foi 

criado pelos primeiros românticos alemães, e teria sido utilizado tanto por Walter 

Benjamin como pelos surrealistas franceses: 

 
O conceito de súbito foi descoberto por uma das escolas 
românticas, foi conceitualmente definida e justificada por 
Nietzsche e incluídos pelos surrealistas franceses (Aragon) e 
Walter Benjamin em uma estética tradicionalmente divinatória 
de uma “nova mitologia”.136 (BOHRER, 1981, p. 7) 

 
Assim, o conceito de subitaneidade teria aparecido no romantismo alemão em 

distintas formas. Segundo Bohrer, súbito pode ser entendido tanto como “instante” 

(Augenblick) (1981, p. 62), quanto como “relâmpago, raio, trovão” (das Wetterleuchten, 

der Blitz, der Schrein) (idem, ibidem). A iluminação da consciência provocada por esta 

                                                 

133 Auch in der Poesie mag wohl alles Ganze halb, und alles Halbe doch eigentlich ganz sein. 
(SCHLEGEL, 1967, p.148) 
134 Segundo o dicionário eletrônico Michaelis, subitaneidade é aquilo que tem a “qualidade de subitâneo”. 
135 Subitaneidade. Sobre o instante da aparição estética. Obra sem tradução em português. Todas as 
traduções são de nossa autoria. 
136 Der Begriff “plötzlich” ist in eine von der frühromantischen Schule entdeckt, von Nietzsche begrifflich 
verfasste und begründete, von den französischen Surrealisten (Aragon) und vom Walter Benjamin 
divinatorisch tradierte Ästhetik einer „Neuer Mythologie“ an einbezogen.  
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figura de estilo pode ser representada pela metáfora do raio (Metapher des Blitzes) 

(idem, p. 200), de modo semelhante ao Witz, surgindo em um Blitz (raio). Nesta obra, 

Bohrer demonstra como o conceito de subitaneidade surgirá em Walter Benjamin ligado 

ao conceito de iluminação profana (BOHRER, 1981, p. 202). Interessa-nos, aqui, 

delinear, dentro do conceito de súbito no romantismo alemão apresentado por Bohrer, 

aquilo que poderíamos delimitar como sendo de estrutura semelhante ao Witz. Partimos 

da hipótese de que o instante Witz/Blitz seria a penetração da consciência crítica na arte 

e buscaremos identificar este instante dentro dos processos antecipatórios descritos por 

Bohrer em sua obra. 

Bohrer demonstra como o súbito seria uma categoria literária que abarca 

diferentes figuras românticas ligadas à percepção do processo histórico: 

 
O súbito apresenta, primeiramente, a constelação que as figuras 
românticas da prosa, o paradoxo, a cifra, a ironia (Schlegel), a 
excitação da graça, a admiração (Kleist) estão sempre ligadas à 
percepção ou à capacidade de interpretar um acontecimento no 
processo histórico e revolucionário137. (idem, p. 21). 

 
 A interrupção do continuo narrativo é, para Schlegel, o elemento de desarmonia. 

A narrativa linear harmônica não permitiria a irrupção do Witz/Blitz, tal como podemos 

entender no excerto do fragmento 217 da Athenäum: 

 
Mais sobretudo por aquela elevada formação interna de um 
Tácito, a qual precisa poetizar, urbanizar e elevar à filosofia, 
decantando e generalizando, os fatos secos da pura empiria, de 
tal modo que é como se esta fosse apreendida e multiplamente 
elaborada por alguém que fosse ao mesmo tempo pensador, 
artista e herói consumado, sem que em parte alguma poesia 
grosseira, filosofia pura, ou Witz isolado atrapalhassem a 
harmonia.138 (SCHLEGEL, 1997, p. 83-84) 

 
O conceito de subitaneidade abrangeria os recursos literários (figuras de 

linguagem) que reproduzem a descontinuidade, conforme afirma Bohrer: “Subtaneidade 

entendida como expressão e signo da descontinuidade e do não idêntico, aquilo que a 
                                                 

137 Plötzlich stellt erst die Konstellation her, dass dis ästhetischen Figuren der romantischen Prosa, 
Paradoxen, Chiffren, Ironie (Schlegel), Erregung des Gemüts, Erstaunen (Kleist), immer festgebunden 
sind an die Wahrnehmung oder Deutbarkeit eines Ereignisses im geschichtlichen, revolutionäre Prozess.  
138 Besonders aber durch jene innige und hohe Bildung eines Tacitus, welche die trocknen Fakta der 
reinen Empirie so poetisieren, urbanisieren und zur Philosophie erheben, läutern und generalisieren 
muß, als sei sie von einem der zugleich ein vollendeter Denker, Künstler, und Held wäre, aufgefaßt, und 
vielfach durchgearbeitet, ohne daß doch irgendwo rohe Poesie, reine Philosophie oder isolierter Witz die 
Harmonie störte. (SCHLEGEL, 1976, 199) 
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integração estética pretende bloquear”139 (BOHRER, 1981, p. 7). A tese do autor é 

apresentar o conceito de súbito dentro do conceito hermenêutico de “antecipação” 

(Antezipation) (idem, p. 31)140. A subitaneidade ocorre na relação entre a subjetividade e 

o objeto, “ele é um acontecimento entre sujeito e objeto, nos quais vigora de modo 

antecipatório a complexidade difusa do sujeito”141 (idem, ibidem). O súbito se diferencia 

do instantâneo por permitir antever o revolucionário, ou seja, o momento em que se dá o 

clarão do Witz/Blitz, o sujeito é tomado de uma consciência crítica nova, ainda não 

realizada na obra, mas que faz parte do efeito que a arte provoca no sujeito. Seria, em 

termos fichtenianos, a visão do absoluto. Em Walter Benjamin, a irrupção do subitâneo 

trará consigo, como demonstraremos no terceiro capítulo da tese, ao invés de um 

absoluto transcendental, uma forma de laicização deste absoluto em uma irrupção da 

consciência crítica.  

Podemos traçar um paralelo entre essa relação sujeito-objeto a que Bohrer se 

refere com o conceito de reflexão. Da mesma forma que a reflexão fichteniana, com a 

projeção de um eu no não eu e o movimento de regresso, que alarga a capacidade de 

percepção do eu, a dialética da antecipação projetaria no dado real um desejo subjetivo 

(o pensamento utópico) que, por sua vez, teria sido desperto por um dado real (a 

estrutura literária). O efeito provocado pela literatura antecipatória não pretenderia 

proporcionar só um despertar no futuro, mas também no tempo presente, na medida em 

que a antecipação permite a percepção crítica do momento histórico: “o presente não 

significa mais que uma forma de ‘antecipação’, que ainda não conhece a totalidade”142 

(idem, p. 42). 

O conceito de subitaneidade não é simplesmente uma “certeza de percepção” 

(Wahrnehmungsgewissheit) (idem, p. 8), ou seja,  um momento de iluminação, “mas 

                                                 

139 Plötzlichkeit verstanden als Ausdruck und Zeichen von Diskontinuität und Nichtidentisch, was immer 
den ästhetische Integration sperren mag.  
140 A reação estética é sempre um ato sintético, que se desmembra em diferentes fases, nas quais a 
primeira é recuperada pela última. A primeira fase metodologicamente relevante nós denominamos 
„antecipação“.  (BOHRER, 1981, p.31,). Die ästhetische Reaktion [...] ist immer synthetischer Akt, der 
bloss im verschiedene Phase zerfällt, wobei die erste schiesslich von der letzten eingeholt wird. Die erste, 
methodologisch vor allem relevante Phase nennen wie Antizipation. 
141 Sie ist eine Ereigniss zwiechen Subjekt uns Objekt, bei den die diffuse Komplexität des Subjeckts 
antezipierend im Kraft tritt.  
142 Gegenwart bedeutet wieder nichts anderes als eine Form der “Antizipation”, die das Ganze noch 
nicht kennt  
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também uma contingência na estrutura dos elementos da linguagem ficcional”143 (idem, 

ibidem). De modo que o súbito pertence à “estrutura da linguagem ficcional” 144 (idem, 

p. 7). Ou seja, o subitâneo é um conceito linguístico. Já constatamos que o pensamento, 

em Schlegel, seria desenvolvido a partir de conceitos baseados na linguagem. De acordo 

com Bohrer, Benjamin e Schlegel têm em comum a concepção de que o conhecimento 

se constrói através da linguagem: 

 
Que eles entendem o ato do conhecimento como um 
acontecimento, um acontecimento que subitamente se apercebe 
de si mesmo, que também logicamente não pode ser medido 
pelo já dado. A modernidade desta concepção de conhecimento 
está no fato que ela, diferentemente, de outras teorias místicas 
da linguagem, não necessitam mais de Deus como o Outro, 
porém o Outro é dado no modo estético pela própria linguagem 
descobridora145. (idem, p. 20) 

 

Bohrer afirma que o conhecimento como linguagem traria consigo uma força 

escatológica. Este conhecimento dotado desta força instaura aquilo que denomina de 

“utopia da estética” (Utopie des Ästhetischen) (idem, p. 186), em contraposição a uma 

“utopia estética” (ästhetische Utopie) (idem, ibidem). Para Bohrer, a força escatológica 

contida na utopia da estética poderia ser confundida com uma força mística. Mas 

ressalta que este misticismo é somente aparente, pois se constata que ela está desprovida 

da intervenção divina, “O topos do surgimento do instante súbito não aponta para um 

messias, é, ao contrário, o momento de uma percepção estética politizada”146 (idem, p. 

184). Ainda que aparente pertencer a uma esfera mística, a energia escatológica da 

subitaneidade implicaria em uma solução política e histórica.  

O instante súbito proporcionaria à obra mostrar sua força epifânica, pois para 

usar a linguagem benjaminiana, acordaria as forças da revolução, segundo Bohrer, a 

epifania estética seria a própria utopia: “O súbito da epifania estética finalmente se 

                                                 

143 sondern auch eine Kontingenz in der Struktur der Elemente fiktionaler Sprache.  
144 Struktur der fiktiver Sprachen 
145 Dass sie Akte des Erkennens als ein Ereignis, ein plötzlich sich seiner selbst inne werdendes Ereignis 
verstehen, das auch logisch nicht am dem schon Vorgegebenen gemessen werden kann. Die Modernität 
dieser Auffassung vom Erkenntnis liegt darin, dass sie im Unterschied zu den   vergleichbaren 
mysthischen Sprachtheorie nicht mehr an Gott als das Andere benötigt, sondern das Andere in den 
ästetischen Art entdekterischer Sprache selbst verlegt.  
146 der Topos des plötzlich eintretenden “Augenblicks” verweist auf keinen „Messias“, sondern ist der 
Moment einer politisierten Wahrnemungs-Ästhetik.  
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fecha em um utópico teor de verdade da obra de arte”147 (idem,  p. 8). O termo seria a 

figura de estilo que marca o instante no qual a imagem da liberdade pode surgir como 

percepção: “A subitaneidade é a condição temporal desta percepção. Ela é também a 

figura de estilo semântica, na qual a subjetividade da esperança escatológica de 

evento(s) decisivo(s) se compreendem em uma ‘grande solução’”148 (idem, p. 44). 

O conceito de subitaneidade como um instante que leva a uma ação pode ser 

encontrado no fragmento 120 da Athenäum: 

 
Respeitam pouco o Witz, porque suas manifestações não são 
suficientemente longas e amplas, e a sensibilidade deles é 
apenas uma matemática obscuramente representada; e porque 
eles riem dele, o que seria contra o respeito se o Witz tivesse 
verdadeira dignidade. O Witz é como alguém que, por regra, 
deveria representar e, em vez disso, simplesmente age.149 
(SCHLEGEL, 1997, p. 65) 

 
De acordo com Bohrer, a literatura moderna foi elevada ao patamar da utopia 

por Novalis, na qual “cada instante” (jedem Augenblick) (BOHRER, 1981, p. 209) 

apresentaria, para este autor romântico, uma possibilidade de salvação. A utopia se 

relaciona sempre com um dado da realidade, de modo que “um instante escatológico 

como este forma sempre uma oposição ao estado normal”150 (idem, ibidem). Este 

recurso antecipatório contém um “duplo aspecto” (doppelte Aspekt) (idem, ibidem) que 

seria, em primeiro lugar, a redução do foco a um único ponto de observação que, em 

seguida, permitiria a percepção da totalidade. Ou seja, o instante seria marcado pela 

redução do foco que se abre para a observação do todo. Esta oposição dialética é 

definida pela antecipação como sendo uma “redução ao instante utópico” (Reduktion 

auf den utopischen Augenblick) (idem, ibidem.), e permitiria a percepção da “realidade 

do todo” (Realität des Ganzen) (idem, ibidem). 

                                                 

147 das Plötzlich der ästetischen Epiphanie schliesslich im utopisch sich verschlissenden Wahrheitsgehalt 
des Kunstwerks.  
148 Die “Plötzlichkeit“ ist die temporale Bedienung einer solcher Wahrnehmung. Sie ist auch die 
semantische Stilfigur, in der sich die Subjektivität der eschatologischen Erwartung des „entscheidende(n) 
Ereignisse(n) in einer „grossen Lösung“ selbst begreifen.  

149 Den Witz achten sie darum so wenig, weil seine Äußerungen nicht lang, und nicht breit genug sind, 
denn ihre Empfindung ist nur eine dunkel vorgestellte Mathematik; und weil sie dabei lachen, welches 
gegen den Respekt wäre, wenn der Witz wahre Würde hätte. Der Witz ist wie einer, der nach der Regel 
repräsentieren sollte, und statt dessen bloß handelt. (SCHLEGEL, 1967, 184) 

150 Ein solcher eschatologischer Augenblick bildete noch immer eine Opposition zum normaler Zustand.  
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Para Bohrer, esta oscilação dialética entre realidade e utopia, entre objetividade e 

subjetividade, teria sido aproveitada por Walter Benjamin nas alegorias utilizadas nas 

teses sobre a filosofia da história: 

 
Os conceitos escatológicos permanecem sendo situações de um 
diálogo infinito, ou seja, eles só podem ser entendidos como 
alegorias, de modo semelhante ao das Teses sobre a filosofia da 
história de Benjamin, que fazem “uso” de conceitos 
teológicos.151 (idem, p. 209)   

 
Segundo Bohrer, a visão utópica de Benjamin vai além da realização da 

revolução marxista (1981, p. 211), introduzindo no pensamento revolucionário a 

“metáfora messiânico-escatológica” (messianisch-eschatologisch Metaphorik) (idem, p. 

211) do advento do Messias. Este Messias não é da ordem do sagrado, mas uma questão 

de linguagem que não se deixa fixar. 

 
No entanto, essas construções metafóricas messiânicas 
escatológicas, como vimos, [...] não possui um caráter teológico; 
uma semântica simbólica para um horizonte utópico que na 
verdade evita qualquer transformação em conceito, utiliza a 
condição escatológica no sentido de um processo de remissão 
alegórico152. (idem, p. 211)   

  

Schlegel marca a relação do Witz com a subitaneidade profética no fragmento 

126 da Lyceum, onde diz que “os romanos sabiam que o Witz é uma faculdade 

profética: chamavam-lhe faro”153 (SCHLEGEL). Para Bohrer o caráter antecipatório do 

Witz seria definido como o instante no qual a consciência crítica se ilumina e pode 

perceber todo o presente histórico. 

A figura da subitaneidade reflete a ruptura do continuo narrativo, ao mesmo 

tempo em que antecipa ou permite entrever a sua própria estrutura; ou seja, a razão de 

ser da narrativa, seu ethos, está no caráter inventivo – na imaginação, no rompimento, 

na surpresa. Assim Schlegel une fantasia e Witz no fragmento 106 da revista Ideen: 

                                                 

151 Die eschatologischen Begriffe bleiben bewusst Situationen eines unendlichen Gesprächs, d. h., sie 
können ähnlich wie in Benjamins Geschichtsphilosophen Thesen“ nur als Allegorie verstanden werden, 
die eine theologischen Begrifflichkeit „in Dienst“ nehmen.  
152 Diese messianisch-eschatologische Metaphorik hat jedoch, so sahen wir, ... keinen theologischer 
Charakter, sonder eine symbolische Semantik für einen utopischen Horizont,  der sich eigentlich jeder 
Begrifflichkeit entzieht und die eschatologische Ehe im Sinne eines allegorischen Verweises benutzt.  
153 Die Römer wußten, daß der Witz ein prophetisches Vermögen ist; sie nannten ihn Nase. (SCHLEGEL, 
1967, p. 163) Na tradução de Stirnimann: Os romanos sabiam que a espirituosidade é uma faculdade 
profética; eles a chamavam de faro. (SCHLEGEL, 1995, p.93) 
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“Que fantasia e Witz lhe sejam um e tudo! – Decifre a aparência amável e leve o jogo a 

sério e apreenderá o centro e reencontrará a arte venerada em luz superior”154 

(SCHLEGEL, 1997, p.158) 

É necessário diferenciar a “surpresa” da figura de subitaneidade do Witz vista 

anteriormente. O súbito rompe o contínuo, enquanto a surpresa provoca associações não 

previsíveis naquele continuo. O caráter associativo da surpresa pode ser identificado no 

fragmento 96 da revista Lyceum de Schlegel:  

 

Um bom enigma deveria ser chistoso, se não nada sobra tão logo se 
descubra a palavra; também não é sem atrativo se um achado chistoso 
seja tão enigmático a ponto de se querer decifrá-lo, mas seu sentido 
tem de ser completamente claro, tão logo encontrado155 (SCHLEGEL, 
1997, 34) 

 

 O Witz seria, então, aquilo que se mostra em um breve instante, apesar de 

permanecer oculto; é uma ruptura que produz uma iluminação da consciência. O Witz 

seria um conhecimento súbito que não se apoia na gradação lógica do pensamento 

discursivo – no Witz/Blitz o saber se dá pela ruptura, e atinge a consciência iluminando-

a por um raio.  

 Os elementos constituintes do Witz vistos neste capítulo serão fundamentais para 

a leitura do surrealismo que faremos no segundo capítulo. O Witz é um saber que se 

mostra subitamente na consciência. É dado por um raio - Blitz, interrompendo a lógica 

positiva. Witz/Blitz constituem um par lexical, de modo que se tornam indissociáveis. 

Exploraremos a semelhança do Witz/Blitz com o conceito de iluminação profana que 

Walter Benjamin reconhece na arte surrealista, mostrando haver, entre as duas épocas 

literárias uma semelhança estrutural. 

                                                 

154 Fantasie und Witz sind dir Eins und Alles! – deute den lieblichen Schein und mache Ernst aus dem 
Spiel, so wirst du das Zentrum fassen und die verehrte Kunst in höherm Lichte wieder finden. 
(SCHLEGEL, 1967, p. 267). Na tradução de Stirnimann: Que fantasia e espirituosidade te sejam uma e 
todas as coisas! Interpreta a bela aparência e faz do jogo seriedade, então terás aferrado o centro e 
reencontrarás a arte venerada sob a mais alta luz. (SCHLEGEL, 1995, p.115) 

155 Ein gutes Rätsel sollte witzig sein; sonst bleibt nichts, sobald das Wort gefunden ist: auch ist's nicht 
ohne Reiz, wenn ein witziger Einfall insoweit rätselhaft ist, daß er erraten sein will: nur muß sein Sinn 
gleich völlig klar werden, sobald er getroffen ist. (SCHLEGEL, 1967, p. 158) 
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2. Walter Benjamin e a Iluminação profana: A propedêutica (Vorschule) da arte 

surrealista 

 

 

 A partir do conceito de iluminação profana apresentado por Walter Benjamin no 

conhecido texto sobre o surrealismo, O surrealismo, último instantâneo da 

inteligência europeia (1994) propomos uma analogia entre ele e o conceito de 

Witz/Blitz. Acreditamos que Benjamin teria encontrado no conceito romântico o modo 

de descrição do processo gnosiológico provocado pela arte: esta seria capaz de estimular 

um saber não racional ou discursivo; um saber estético, não mediado pela razão. A 

semelhança estrutural entre o conceito de Witz e o de iluminação profana se concentra 

na metáfora da luz: é sempre uma luz que irrompe o curso lógico-narrativo e eleva o 

sujeito a uma visão mais abrangente. Igualmente é uma luz brilhante que ofusca a razão, 

proporcionando ao sujeito um entendimento estético. A negação da arte perpetrada pelo 

surrealismo, no sentido de uma negação da instituição da arte e das fronteiras entre a 

arte e a vida, seria comparável ao panpoetizar romântico. Observamos, com o 

surrealismo, o ressurgimento de um movimento artístico em que tudo pode ser lido 

como poesia. Tanto os românticos de Jena, quanto os surrealistas, buscaram romper a 

fronteira entre poesia e vida. Octavio Paz (2013) assinala que: "A mais notável das 

semelhanças entre o romantismo e vanguarda, a semelhança principal, é a pretensão de 

unir a vida e arte" (PAZ, 2013, p. 109). 

 Os aspectos do surrealismo que levantaremos ao longo deste capítulo retomam, 

em muitos pontos, a poética dos pré-românticos, conforme apresentamos no primeiro 

capítulo. Nossa leitura será guiada pelos aspectos do surrealismo com relevância para se 

esclarecer a semelhança entre Walter Benjamin e o movimento. Benjamin mantém 

características românticas e surrealistas em seu pensamento e muitas vezes encontramos 

essas categorias sobrepostas. Delinearemos os contornos do objeto surrealista, que será 

perseguido pela teoria do objeto volátil, fazendo surgir em seu lugar a imagem 

inconsciente sempre carregada de desejo. O desejo se constitui, como demonstraremos 

ao tratar do objeto, o motor do movimento do surrealista, tal como no mito do amor. Os 

mitos que problematizaremos neste capítulo traduzem o desejo de liberdade e rompem 

com a aparência apaziguadora em um processo de despertar da consciência. Na teoria 

benjaminiana, a obra de arte seria capaz de ativar um processo de despertar que se 

apresenta como iluminação profana. 
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2.1. Pressupostos históricos do Surrealismo: o “filho do frenesi” tecnológico “e da 

sombra” humana 

 

 

Alguns aspectos históricos da gênese do surrealismo serão destacados a seguir 

por melhor contribuírem para o entendimento acerca do modo como Benjamin percebe 

o movimento. Contra o entusiasmo frente aos avanços tecnológicos que levam à 

estetização da política, Benjamin dispõe do conceito de "pessimismo integral". O 

surrealismo busca uma alternativa estética e subconsciente aos avanços positivos da 

ciência, tentando recuperar um saber que se aproxima das tradições místicas, 

encontrando, desta forma, caminhos semelhantes aos que Schlegel e Novalis haviam 

encontrado cem anos antes. O interesse central de Benjamin acerca destas duas épocas 

literárias reside em suas possibilidades gnosiológicas: o saber veiculado pela arte que 

não segue o pensamento racional, mas surgiria, irrompendo como um raio a 

consciência, e trazendo consigo uma iluminação das condições históricas e sociais do 

sujeito. 

O surrealismo surge em Paris no início dos anos 1920, cooptando artistas que 

faziam parte do movimento dada, cujas exposições já haviam rompido com a visão 

clássica da arte, anunciado o que eles chamavam de “fim da arte”. Segundo Bürger, este 

rompimento proclama uma relação negativa com o sistema da arte, modificando a 

relação do indivíduo burguês com a arte, estabelecendo uma relação de negação com a 

obra de arte: “[...] é de forma negativa que os movimentos de vanguarda se relacionam 

com a categoria de obra” (BÜRGUER, 2008, p.107). Na visão de Octavio Paz, o “fim 

da arte” proclamado pelas vanguardas, marcaria o fim da concepção de uma obra de arte 

acabada: “Fim da arte e da poesia? Não, fim da “era moderna” e com ela a ideia de “arte 

moderna”.”(PAZ, 2013, p. 162). A partir de então se instaura a “crítica do objeto” 

(idem, ibidem), tornando necessária a ação do sujeito para que a obra exista; a obra se 

torna uma “presença que se contempla” (idem, p. 163). 

 Walter Benjamin filia o movimento emergente ao abandono das belas artes, 

perpetrado pelos dadaístas, e à mudança do paradigma econômico do século XIX: “O 

pai do Surrealismo foi Dada, a mãe foi uma passagem” (BENJAMIN, 2006, p. 121). 

Marcados pela experiência limite da guerra de trincheiras e pelas inovações 

tecnológicas a serviço do inumano, estes autores rompem com a crença no progresso e 

se voltam para o inconsciente como a única forma de experiência possível. Não se trata 
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de um movimento puramente artístico, mas de uma nova percepção da vida e do 

homem, na qual a crença na racionalidade desaparece, tal como anuncia Aragon em 

1924: 

 

Anuncio ao mundo este acontecimento de primeira grandeza: 
um novo vício acaba de nascer, uma vertigem a mais é dada ao 
homem: o Surrealismo, filho do frenesi e da sombra. Entrem, 
entrem, é aqui que começam os reinos do instantâneo 
(ARAGON, 1996, p. 92) 

 

Para André Breton, a produção surrealista abarcaria uma atitude artística que 

remeteria a Swift, Sade, Chateubriand e a tantos outros (BRETON, 2001, pp. 41-42). 

Autores que almejariam a união da arte com a vida, recusando a existência de uma 

fronteira entre as duas. As atitudes perante a vida comum seriam tomadas como 

artísticas, retirando assim a arte de um lugar privilegiado, e a inserindo no cotidiano. 

Segundo Octavio Paz (in PONGE, 1999, pp. 163-167), o movimento surrealista é 

provocado pelas mudanças tecnológicas e sociais do século 20 e transforma a concepção 

artística que existia até então: 

 

O surrealismo não foi, no sentido estrito da palavra, nem uma 
escola, nem uma doutrina. Foi um movimento marcado pelo 
século e que, simultaneamente, marcou o século. Quanto ao 
primeiro aspecto, foi resultado da história moderna do Ocidente, 
de Sade e do romantismo alemão e inglês a Baudelaire, 
Rimbaud e Lautreamont, e desses à vanguarda: Jarry, 
Apollinaire, Reverdy e o explosivo surgimento de Dada em 
1916. (PAZ, in PONGE, 1999, pp.163-164) 

  

O surrealismo não poderia ser entendido como um movimento artístico datado, 

uma vez que tem a sua origem ligada a diferentes épocas artísticas, sempre àquelas em 

que o racionalismo desaparece para dar espaço à expressão do sonho e do ilógico. 

Segundo Octavio Paz, o surrealismo foi uma atitude vital, uma forma de ação ética e 

estética perante o mundo: “O surrealismo não foi nem uma estética, nem uma escola, 

nem uma maneira: foi uma atitude vital, total – ética e estética -, que se expressou na 

ação e na participação.” (idem, p.164). 

A História do Surrealismo (2008), de Maurice Nadeau, delineia a filiação do 

surrealismo a três épocas: a primeira na Idade Média, com seu imagético incoerente: 

“remontando no tempo, esta óptica nova os faz admirar as ‘confusões’ da Idade Média, 
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que misturam a incoerência com o abuso de imagens absurdas” (NADEAU, 2008, 

p.37). A seguir no racionalismo do roman noir, principalmente na figura de Marques de 

Sade, “em torno de seu nome os surrealistas tecem uma legenda. Para eles representa o 

exemplo mais sublime e mais exaltante” (idem, p.37). E, enfim, assinala a relação entre 

o romantismo alemão e o surrealismo: “Os românticos alemães abriram um novo 

domínio que os surrealistas irão explorar com amor [...]” (idem, 2008, p. 38), o mundo 

do sonho, o inconsciente, o Unheimlich156.  

Nadeau observa que o surrealismo, partindo da destruição da arte e da literatura 

inaugurada pelo movimento Dada, não se reconhece de início como um movimento 

artístico, mas como uma nova forma de conhecimento que não se pauta pela ciência 

positiva, nem pelo saber cartesiano:  

 

O surrealismo é considerado por seus fundadores não como uma 
nova escola artística, mas como um meio de conhecimento 
particularmente de continentes que até então não haviam sido 
explorados: o inconsciente, o maravilhoso, o sonho, a loucura, 
os estados de alucinação, em suma, o avesso do cenário lógico 
(idem, p.46). 

 

Os surrealistas procurariam, pelo rompimento com o pensamento lógico e 

cientificista, propor um procedimento novo para se chegar a um conhecimento novo, ou 

seja, conforme afirma Nadeau, existiria um método gnosiológico surrealista, baseado na 

intuição e na inspiração:  

 

                                                 

156 Unheimlich é o termo usado por Freud, refere-se ao estranho que é familiar.Segundo o Dicionário 
comentado do alemão de Freud, o termo unheimlich poderia ser traduzido por “estranho” ou 
“inquietante”. O dicionário se baseia na tradução de Eudoro Augusto Macieira de Souza, coordenada por 
Jaime Salomão, que usa o termo “estranho”. Assim, segundo o Dicionário: “’Das Unheimlich’, título 
original do artigo ‘O Estranho’ de 1919, é traduzido habitualmente por o ‘estranho’ e o ‘sinistro’. 
Significa algo ‘inquietante’, ‘macabro’, ‘assustador’, ‘esquisito’, ‘misterioso’, etc.” (HANNS, 1996, 
p.231). A tradução de Paulo César de Souza do termo 'Unheimlich’ opta pelo termo “inquietante” em 
português, que seria mais adequado para a tradução de unheimlich: “inquietante”, que mantém 
reconhecível o prefixo “in”. O temo alemão unheimlich guarda em si a relação com o termo heimlich 
(caseiro, conhecido, mas também em segredo): “[...] A palavra alemã heimlich ostenta, entre várias 
acepções, também uma na qual coincide com o seu oposto, unheimlich.” (FREUD, 2010, p. 254). Freud 
reafirma a ambiguidade do termo: “portanto, heimlich é uma palavra que desenvolve o seu significado na 
direção da ambiguidade, até afinal coincidir com o seu oposto. Unheimlich é, de algum modo, uma 
espécie de heimlich” (idem, p. 256). Com efeito, unheimlich significa para a psicanálise aquilo que foi 
conhecido na infância e que deveria permanecer esquecido, mas que, por um afrouxamento do sistema de 
repressão, retorna em atos falhos como conteúdo latente: “Unheimlich seria tudo que deveria ter ficado 
oculto, mas apareceu” (idem , p.254) 
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Esse procedimento de conhecimento novo desconhece as armas 
tradicionais do trabalho científico, especialmente do aparelho 
lógico, para recorrer tão somente aos meios empregados em 
todos os tempos pelos poetas: a intuição, a inspiração, 
concretizadas principalmente em imagens (idem, 47). 

 

 Para a nova percepção, as imagens têm um destaque especial, pois permitem 

uma leitura que independe das leis normativas da linguagem, podendo assim, mais 

facilmente, escapar aos processos de conhecimento científicos-racionalistas. Ou seja, o 

grupo proclama um conhecimento intuitivo e imagético. Os surrealistas, através de suas 

práticas, procuravam então construir, com o pensamento intuitivo, um saber que 

pudesse ser equiparado ao saber científico em sua validade. O modo de criação e o 

funcionamento do grupo obedecem a regras específicas, que ditam a aceitação ou 

exclusão dos membros do grupo. Nadeau confirma o rigor das as leis de funcionamento 

do grupo surrealista: “Entra-se nele com conhecimento de causa e sai-se dele ou se é 

excluído por motivos precisos, e o trabalho é em equipe” (idem, p.69). A escrita era 

controlada para que não se tornasse “literatura”: “as obras individuais são controlada 

pelo grupo inteiro e não podem ser publicadas a não ser que contribuam com algo novo 

para o movimento” (idem, ibidem). O veículo principal de divulgação do grupo foram 

as revistas literárias: até os anos 30, quatro revistas se sucederam nesta função. As 

primeiras publicações do grupo apareceram na revista Litterature. Yves Duplessis157 

ressalta o nome irônico para uma escrita que se afirma como não literatura. Três outras 

revistas se sucederam como veículo de divulgação do movimento, além da revista 

Litterature (1919), houve a La Révolucion Surrealiste (1925), a Le Surrealisme au 

service de la Révolucion (1930), e finalmente a Minoteure (1930). 

Não obstante a opção surrealista por uma ciência oculta e pelas formas não 

racionalistas de expressão, Luiz Nazário (in GUINSBURG e LEINER, 2008, pp 21-51) 

ressalta a lucidez do projeto surrealista, que teria compreendido profundamente o seu 

tempo, sem o uso de qualquer escapismo de redenção estética ou religiosa. O 

surrealismo opera um mergulho radical na realidade, no intuito de conhecer o seu tempo 

e os mitos por ele produzidos: 

 

                                                 

157 “Foi, sobretudo, em Litterature, irônico título de uma publicação extremamente anti-literária...” 
(DUPLESSIS, Yves, O surrealismo. São Paulo: Cosac Naify, 1956, p.15) 
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Por haver compreendido a sua época, a sua cultura, o Espírito do 
Tempo – o seu Zeitgeist privado – de forma extremamente 
lúcida, o surrealismo emprestou ao seu tempo [...] a consciência 
de um particular Tempo do Espírito: aquele no qual, em meio a 
multidão de Odradecks, na era da indústria cultural e das massas 
anônimas, o espírito flagra a si mesmo, por exemplo, no 
intervalo entre dois instantes ou na esquina de uma emoção. 
(idem, 2008, p. 60) 

 

Em meio a uma visão objetiva e pessimista da realidade, a proposta surrealista 

seria unir arte e vida, numa visão do mundo, a partir de uma poética própria. 

Esta visão crua sobre a vida, que poderíamos chamar de super-realidade, 

afastada qualquer possibilidade de redenção, seria o que Benjamin denomina no texto 

sobre o surrealismo de “pessimismo integral”158 (BENJAMIN, 1994, p.34), o 

pessimismo “sem exceção”159 (idem, ibidem), que desacredita em qualquer forma de 

apaziguamento com o progresso:  

 

Desconfiança acerca do destino da literatura, desconfiança 
acerca do destino da liberdade, desconfiança acerca do destino 
da humanidade europeia, e principalmente desconfiança, 
desconfiança e desconfiança com relação a qualquer forma de 
entendimento mútuo: entre as classes, entre os povos, entre os 
indivíduos160 (idem, ibidem) 

 

Conforme Nadeau, o pessimismo surrealista não deixa ao homem nenhuma saída 

escapista: “Na escala desse pessimismo, quão irrisórios parecem o homem, Deus, a 

vida, e as múltiplas soluções do homem para sair do pesadelo” (NADEAU, 2008, 

p.168). Somente assim o homem poderia perceber a necessidade da construção de um 

mundo totalmente outro, aproximando, deste modo, a revolução surrealista da mística 

judaica: “o amor ainda não é mais que uma porta estreita de onde descobrem horizontes 

filosóficos, isto é, ilusórios, com relação ao monstro que os dilacera. A Revolução, eis 

enfim a verdadeira saída, por onde se passa com todos” (idem, pp. 170-171). Esta 

revolução desejada pelo grupo não se ateria às estruturas econômicas, mas seria a 

conquista da liberdade total, uma mudança radical nas relações humanas em direção à 
                                                 

158 Pessimismus auf der ganzen Linie. (GS II, p. 308) 
159 Jawohl und durchaus. (GS II, p. 308) 

160 Mißtrauen in das Geschick der Literatur, Mißtrauen in das Geschick der Freiheit, Mißtrauen in das 
Geschick der europäischen Menschheit, vor allem aber Mißtrauen, Mißtrauen und Mißtrauen in alle 
Verständigung: zwischen den Klassen, zwischen den Völkern, zwischen den Einzelnen. (GS II, p. 308) 
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liberdade e à união entre vida e arte. O uso racional das tecnologias havia levado ao 

desenvolvimento da tecnologia de guerra e, em contraponto a isso, os surrealistas 

propõem um mundo em que as bases do conhecimento não estejam na racionalidade ou 

na funcionalidade, mas que sejam pautadas pelas práticas artísticas surrealistas. Os 

autores do movimento surrealista teriam, nos anos vinte, buscado uma alternativa ao 

modelo de cultura burguês. 

Repensando o surrealismo, Buñuel (1982) conclui que este modificou a relação 

do público com a arte, mas não chegou a suprir a diferença entre vida e arte. O 

surrealismo fracassou em seu projeto maior – a destruição da barreira entre vida e arte: 

“Perguntam-me com bastante frequência o que foi feito do surrealismo. Não sei bem o 

que responder. Digo às vezes que o surrealismo triunfou no acessório e fracassou no 

essencial” (BUÑUEL, 1982, pp.169-170). Segundo o cineasta, o surrealismo não teria 

mudado a vida, mas somente a arte: 

 

Êxito artístico, sucesso cultural, que foram precisamente as 
coisas que menos importavam à maioria de nós. O movimento 
surrealista preocupava-se pouco em entrar gloriosamente nas 
histórias da literatura e da pintura. O que desejava sobretudo, 
desejo imperioso e irrealizável, era transformar o mundo e 
mudar a vida. Neste ponto – o essencial – um rápido olhar em 
torno de nós mostra claramente nosso fracasso. (BUÑUEL, 
1982, p. 170) 
 

 Apesar de, como afirma Buñuel, o projeto surrealista ter fracassado no seu 

projeto político, e apenas triunfado no campo da arte, a intenção política do movimento 

sempre teve um papel destacado. O movimento nasceu diretamente das mudanças 

socioeconômicas do início do século XX. Os surrealistas perceberam-nas do mesmo 

modo com que o romantismo alemão havia refletido, no final do século XVIII, as 

transformações políticas da Revolução Francesa.  

 O entusiasmo dos surrealistas pela Alemanha em 1925 era claro. O país 

apresentava, aos olhos do grupo, uma alternativa ao modelo econômico capitalista, pois, 

saído da primeira guerra, a Alemanha passava pela experiência da inflação como a 

falência do modelo burguês de desenvolvimento positivo: 

 

Ora, nesse momento os surrealistas estavam muito apaixonados 
pela Alemanha; antes de tudo porque este país representava para 
os burgueses franceses o inimigo hereditário incompletamente 
vencido que as cadeias do Tratado de Versailles não impediam 
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de reerguer-se, o mau pagador das Reparações [...] e também 
porque era, segundo Desnos, dessas forças do Oriente que se 
conclamavam para destruir a civilização ocidental [...] 
(NADEAU, 2008, pp. 77-78) 

 

Walter Benjamin também aponta para esta aptidão alemã para entender as forças 

anticapitalista e antipositivista que permeiam o surrealismo, quando, em 1929, irá 

afirmar que o observador alemão pode tirar proveito da experiência econômica e 

política da República de Weimar:  

 

O observador alemão não está situado na fonte. É a sua 
oportunidade. Ele está situado no vale. É capaz de avaliar as 
energias do movimento. Para ele, que como alemão está 
familiarizado com a crise da inteligência, ou melhor, do conceito 
humanista de liberdade que sabe ter essa crise despertado uma 
vontade frenética de ultrapassar o estágio das eternas discussões 
e chegar a todo preço uma decisão e que experimentou na 
própria carne sua perigosa vulnerabilidade à fronteira da 
anarquia, e à disciplina revolucionária.161 (BENJAMIN, 1994, p. 
21) 

  

Ou seja, o ponto de vista alemão, que pôde observar a torrente de forças do 

surrealismo ao mesmo tempo que experimentava o frenesi das experiências extremas 

surgidas das crises da economia e da política, seria, para Benjamin, um ponto de vista 

privilegiado, uma vez que a experiência da República de Weimar foi uma experiência 

política extrema, na qual se pôde observar a falência das instituições e do pensamento 

positivista. 

Segundo Ibarlucía (1998), Benjamin explica, no texto sobre o surrealismo, que 

devido às experiências políticas decorridas da experiência democrática da República de 

Weimar, os alemães estariam mais aptos a entenderem as experiências limites, e não 

simplesmente artísticas; assim se “o crítico alemão pode analisar melhor o movimento”, 

para Ibarlucía, isso se daria pela “crescente politização da cultura de Weimar, somada 

aos efeitos da inflação a partir de 1923, [que] levou a crise da inteligência e o conceito 
                                                 

161 Der deutsche Betrachter steht nicht an der Quelle. Das ist seine Chance. Er steht im Tal. Er kann die 
Energien der Bewegung abschätzen. Für ihn, der als Deutscher längst mit der Krisis der Intelligenz, 
genauer gesagt, des humanistischen Freiheitsbegriffs vertraut ist, der weiß, welch frenetischer Wille in 
ihr erwacht ist, aus dem Stadium der ewigen Diskussionen heraus und um jeden Preis zur Entscheidung 
zu kommen, der ihre äußerst exponierte Stellung zwischen anarchistischer Fronde und revolutionärer 
Disziplin am eignen Leib hat erfahren müssen, für den gibt es keine Entschuldigung, wenn er auf 
oberflächlichsten Augenschein die Bewegung für eine »künstlerische«, »poetische« halten sollte. (GS II, 
pp. 295) 
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humanista de liberdade a extremos ainda desconhecidos na França (IBARLUCÍA, 1998, 

p.89). A Revolução total que o grupo pretendia deveria ser constante e colocar a 

liberdade em primeiro lugar.  

O surrealismo vem impregnado de revolução e de insubmissão, e a atividade 

surrealista “pressupõe antes de mais nada uma ruptura radical com o mundo tal como se 

nos apresenta, através do exercício de uma violência constante e universal” (NADEAU, 

2008, p.118). Nadeau assinala a semelhança entre o surrealismo e o romantismo a partir 

dessa ruptura com a realidade e da busca de uma forma não racional de entendimento do 

mundo: “tal como os românticos, os surrealistas estão animados de um profundo 

desespero” (idem, p. 168), um desespero destruidor e violento, que ataca todos os 

valores estabelecidos: “um desespero à la Rimbaud, que abandona tudo para refazer-se 

uma vida animal, um pessimismo agressivo à la Lautréamont, que ataca Deus, o mundo, 

os valores bons e puros” (idem, ibidem). O surrealismo rejeita todas as instituições que 

assegurariam o bem estar burguês,  denunciando a capa de fantasia apaziguadora, na 

qual as instituições morais, econômicas e políticas asseguram a continuidade e a 

manutenção do poder burguês. A revolução surrealista deveria destruir os parâmetros 

morais, econômicos e políticos desta burguesia, criando uma nova ordem. 

Fiona Bradley afirma que o ataque surrealista à arte e às instituições burguesas 

concentrou-se ao longo dos anos 20: “Ao longo dos anos 20, o surrealismo foi uma 

sucessão de encontros, vernissages, publicações e lançamentos” (BRADLEY, 1999, 

p.9). Estes momentos foram sempre marcados pela revolta contra a lógica do progresso 

que havia conduzido a Europa à guerra: “Todos testemunharam os prejuízos causados 

pelos produtos da “razão” ocidental e viveram a deliberada destruição que caracterizou 

o primeiro conflito militar mecanizado da história. A lógica interna da guerra os 

revoltou” (idem, p. 11). A visão do surrealismo sobre a guerra é peculiar, pois a 

linguagem bélica está presente na produção do grupo.  

Em suas memórias, Luis Buñuel descreve o seu engajamento e o modo como o 

grupo buscava a sua revolução contra as forças opressoras do progresso burguês: 

 

Como todos os membros do grupo, sentia-me atraído por uma 
determinada ideia de revolução. Os surrealistas, que não se 
consideravam terroristas, ativistas armados, lutavam contra uma 
sociedade que detestavam, utilizando como arma principal o 
escândalo. Contra as desigualdades sociais, a exploração do 
homem pelo homem, a influencia embrutecedora da religião, o 
militarismo grosseiro e colonialista, o escândalo pareceu-lhes 
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durante muito tempo o instrumento revelador todo-poderoso, 
capaz de por à mostra as molas secretas e odiosas do sistema 
que era preciso derrubar” (BUÑUEL, 1982, p.147) 

 

A negação da produtividade do mundo do trabalho em prol da criação artística 

era clara para os surrealistas. Segundo Luis Buñuel, “os surrealistas, intuitivamente, 

foram os primeiros a sentir que o valor-trabalho começava a balançar em suas bases 

frágeis.” (idem, p.171). Em contraposição ao trabalho criativo, o trabalho produtivo 

seria uma maldição: 

 

Pobres trabalhadores. Enganados e além do mais pisados! O 
trabalho é uma maldição, Saturno. Abaixo o trabalho que temos 
que fazer para ganhar a vida! Esse trabalho não nos honra, como 
dizem, só serve para encher a pança dos porcos que nos 
exploram. (idem, ibidem) 

 

Os surrealistas buscaram entender os mecanismos que constroem a realidade, a 

vida política e os interesses econômicos; e lutaram contra a religião e os mitos 

conciliadores, que subscrevem a exploração do homem pelo homem. Para Martha 

D’Angelo (2006), esta relação do surrealismo com a política não era conflitante. A arte 

surrealista realmente se afastaria da política partidária e panfletária, mas para buscar 

uma forma revolucionária que fosse a essência da arte: “A ideia de ‘revolta absoluta’ 

adquire desde então um caráter de dogma para os surrealistas, pois é a revolta que 

alimenta a ação revolucionária” (D’ANGELO, 2006, p.96). O aspecto moral do 

surrealismo, que transferiria para o universo público aquilo que pertenceria ao privado, 

é uma atitude política: “A contestação da dicotomia público/privado empreendida pela 

cultura burguesa constitui um núcleo vital da experiência surrealista” (idem, p.100). 

Levar o privado para o público, ou seja, fazer do objeto cotidiano um objeto 

artístico, teria como finalidade afrontar a moral burguesa: “o que existe de 

revolucionário nesta experiência é a tentativa de politizar o cotidiano, mostrando as 

inúmeras possibilidades contidas em cada movimento vivido” (idem, p.100). Esta 

transposição das barreiras da moral burguesa mostraria a relação do surrealismo com o 

anarquismo libertário de Bakunin, como assinala Martha D’Angelo: “Movidos por um 

conceito de liberdade de caráter anárquico que remete a Bakunin, os surrealistas 

transfiguram o cotidiano graças a uma dialética que vê o cotidiano como impenetrável e 

o impenetrável como cotidiano” (idem, pp.100-101). É esta inversão que levaria o 
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surrealismo à autêntica experiência histórica, o que permitiria a Benjamin afirmar que o 

movimento surrealista foi aquele que melhor teria entendido as palavras do manifesto 

comunista. 

 

 

2.2. O conceito de arte surrealista além do objeto: o sentido não está aqui 

  

 

O objeto de arte surrealista não existe per si, ele só pode ser pensado em relação 

a toda a arte, entendida como sistema e, neste sistema, não só o sujeito está imerso em 

crise, marcado pelo fim do idealismo, mas também o conceito de arte é abalado pela 

crise da representação. A crise dos valores  nas esferas sociais, políticas e estéticas teria 

provocado a crise da representação, já que sem ideal, não há o que representar. 

 

A crítica do objeto prepara a ressurreição da obra de arte, não como 
uma coisa que se possui, mas como uma presença que se contempla. A 
obra não é um fim em si mesma, nem tem existência própria: a obra é 
uma  ponte, uma mediação. A crítica do sujeito tampouco equivale à 
destruição do  poeta ou do artista, mas da noção burguesa de autor 
(PAZ, 2013, pp. 162-163). 

 

A crise do sistema da arte, se por um lado destrói a obra de arte clássica, ao 

mesmo tempo ela permite  que qualquer objeto se torne uma obra de arte. O objeto 

artístico igualmente abandona sua pretensão à bela arte e à autenticidade, se tornando 

um objeto cotidiano e vulgar: o objeto kitsch, reproduzido em série e vendido facilmente 

às massas alcança o status de objeto artístico.  O kitsch seria o objeto ao alcance de 

todos e conjuga, em si, o utilitário burguês e o enfeite para o interior familiar. O kitsch 

representaria assim um adorno desnecessário. Segundo Clemens Greenberg (2013) o 

kitsch seria o responsável por uma alfabetização imagética: “O kitsch é um produto da 

revolução industrial que urbanizou as massas da Europa ocidental e da América e 

estabeleceu o que se chama de alfabetização universal” (GREENBERG, 2013, p. 33). O 

kitsch tem, para Greenberg, uma conotação distinta da visão benjaminiana. Ainda que, 

em Greenberg, o kitsch faça parte da ideia de simulacro, “o kitsch é enganador” (idem, 

p.35), ele manteria seu lugar afastado da verdade platônica , que seria “a verdadeira luz” 

(idem ibidem) a que o objeto não autêntico não atinge. Assim, Greenberg considera que, 

enquanto o kitsch se refere somente aos efeitos, a arte de vanguarda lograria a mimese 
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da criação: “se a vanguarda imita os processos da arte, o kitsch, como vemos agora, 

imita seus efeitos.” (idem, p.39). Este kitsch estaria mais facilmente à serviço da 

propaganda política, como uma estetização política:  

 
na realidade, o problema central com a arte e a literatura de 
vanguarda, do ponto de vista dos fascistas e dos Stalinistas, não é 
que são críticas demais, mas que são ‘inocentes’ demais, que é 
muito mais difícil injetar nelas propaganda eficaz, e que o kitsch 
se presta mais a esta finalidade. O kitsch se mantém um ditador 
em contato mais próximo com a ‘alma’ do povo. (idem, p. 42) 
 

 Se para Greenberg o kitsch tem um caráter didático político que deveria ser 

usado exclusivamente para manutenção da situação, a visão benjaminiana sobre o kitsch 

difere da visão de Greenberg. Segundo Walter Benjamin, o kitsch, seria este objeto 

excedente da produção cultural, mas ele poderia se modificar, pelo seu apelo ao prazer e 

subverter o seu caráter didático, abrindo assim uma possibilidade para criar uma nova 

forma de percepção estética. Para que esta nova percepção se dê, o objeto precisa ser 

refuncionalizado.  

 

 

2.2.1. Do objeto kitsch ao objeto kitsch onírico 

  

 

 A arte surrealista abala a noção de bom gosto do objeto artístico, na medida em 

que introduz, no lugar da bela arte, o objeto comum, retirado do cotidiano e produzido 

em série. De acordo com Ibarlucía (1998162), o surrealismo modifica o conceito de arte, 

ao se voltar sobre as formas da experiência, criando objetos que testemunham um 

conceito afirmativo de barbárie: “As produções surrealistas não são arte no sentido 

clássico do termo, e sim muito mais testemunhos de um novo conceito afirmativo de 

barbárie”163 (IBARLUCÍA, in BENJAMIN, 1998, p.19). A partir da perda da 

experiência, provocada pela industrialização do mundo, e do declínio das formas 

tradicionais da arte, o mundo burguês passa a ter no kitsch uma forma de ligação com o 

mundo das coisas (Dingwelt), e com o mundo de objetos da infância: “O kitsch da vida 

cotidiana, considerado como o produto de um estado análogo ao sonho e a cultura 

                                                 

162 Obra sem tradução em português. Todas as traduções desta obra são de nossa autoria. 
163 sino más bien testimonios de “un novo concepto afirmativo de barbarie”. 
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material que rodeia a infância”164 (idem, p.20). Com isso, através do kitsch, pode-se 

aproximar de uma visão do mundo despregada da reificação, que seria o novo mito da 

modernidade. O kitsch poderia servir como “modelo para detectar a reativação das 

forças míticas na sociedade moderna”165 (idem, ibidem). 

Segundo Ibarlucía, o termo kitsch se refere a todo ornamento exagerado da 

cultura moderna: “este termo [...] designa toda manifestação de mau gosto, culta ou não: 

arte, cinema, publicidade, mobiliário, objetos cotidianos” (idem, p.33), sua função é 

meramente decorativa: “Seu objetivo básico é a estetização, o decorativo, o efeito belo” 

(idem, ibidem). O surgimento do kitsch, continua Ibarlucía, seria concomitante ao 

surgimento da reprodutibilidade técnica e ao apogeu do gosto burguês:  

 

Historicamente sua irrupção teve lugar em 1870, com o que 
Benjamin chama a ‘época da reprodutividade técnica’ da obra de 
arte, que assegura sua difusão massiva em um mercado cada vez 
mais amplo, provocando o “desmoronamento da aura” (idem, 
ibidem) 

 

Benjamin (1994, pp. 168-170) define como objeto aurático aquele que possui as 

característica da autenticidade, ou seja, ser  único; e temporalidade, a autoridade da 

tradição. O objeto kitsch seria o objeto desauratizado por excelência, sendo constituído 

pela negação das duas primeiras características da aura: a distância e a unicidade. O 

kitsch seria um objeto em série, produzido com a função de enfeitar os locais da vida 

cotidiana. É um objeto reproduzível e próximo; a proximidade com o objeto anula a 

distância temporal que existia no objeto aurático. O kitsch é alcançável pela mão, 

introduzindo o gesto no seu universo. 

Para Octavio Paz (1977), o uso do objeto kitsch se constituiria em uma 

resistência contra a arte da alta burguesia, ou seja, o bom gosto das elites pela arte teria 

o seu contraponto no uso dos objetos cotidianos, que “[...] foram uma subversão contra 

os privilégios excessivos e minoritários do gosto artístico” (PAZ, 1977, p.62). O gosto 

criaria uma relação sensorial com os objetos, modificando a relação com a arte, de 

modo que o lugar edificante da arte sacra daria lugar à cultura da arte burguesa. Paz 

afirma que esta nova consciência da arte concebida a partir de um gosto estético teria 

                                                 

164 el kitsch de la vida cotidiana, considerado como el producto de un estado análogo al sueño, y la 
cultura material que rodea la infancia . 
165 modelo para detectar la reactivación de las forças míticas en la sociedad moderna. 
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surgido no Renascimento, mas, somente a partir do século XVIII, que o gosto artístico 

passaria a ser distinção de classe, e “[...] no século XIX, a marca dos novos ricos” 

(idem, p. 23). Ou seja, o bom gosto artístico surge com o “[...] desaparecimento da arte 

religiosa e seu crescimento e supremacia se devem, mais do que tudo, ao mercado livre 

de objetos artísticos e à revolução burguesa”. (idem, p.23)  Essa relação seria sempre 

sensorial: “É uma noção epidérmica da arte, no sentido sensual e no social: um signo de 

distinção; pelo segundo introduz uma hierarquia social fundada em uma realidade tão 

misteriosa e arbitrária como a pureza do sangue e a cor da pele” (idem, ibidem). Ao 

elevar o objeto kitsch à categoria de arte, inicia-se a desvalorização do gosto, pois o 

mau-gosto subverte a ordem estabelecida da apreciação artística com a mudança do 

paradigma do gosto, o lugar de destaque na sala é ocupado pelo ornamento, pelo enfeite, 

pelo brinquedo mecanicamente reproduzido e não mais a bela arte. 

Abraham Moles, em sua clássica obra O Kitsch (1972), esclarece que o objeto 

kitsch surge no final do século XIX, marcando a democratização do gosto estético: “o 

mundo dos valores estéticos não se divide mais entre o ‘Belo’ e o ‘Feio’. Entre a arte e o 

conformismo instala-se a imensa praia do kitsch” (MOLES, 1972, p.10). A produção de 

supérfluos passa a adornar o interior burguês com objetos que não têm a pretensão de 

autenticidade conferida pela arte clássica, mas que cumprem funções utilitárias e 

decorativas: “[...] o kitsch é uma arte pois adorna a vida cotidiana com uma série de 

ritos ornamentais que lhe servem de decoração [...]” (idem, p.26). Como objeto de 

consumo feito para o homem comum, burguesia e proletariado, “[...] o kitsch é 

essencialmente democrático” (idem, p.32), pois seu entendimento é imediato, e suas 

formas são facilmente reconhecidas como harmônicas e agradáveis:  

 

O kitsch está ao alcance do homem, ao passo que a arte está fora 
do seu alcance, o kitsch dilui a originalidade em medida 
suficiente para que seja aceita por todos. Se os arcos 
hiperbólicos das arestas da Torre Eiffel possuem uma grandeza 
assintótica, uma vez transformada em miniatura inofensiva 
como peso de papeis, reduz-se ao sabor amável de curvas 
harmoniosas (idem, ibidem). 

 

 Para Moles, como objeto agradável, o kitsch tem um caráter de objeto de desejo 

(idem, ibidem), realizando, para quem o possui, o sonho de poder consumir algo quase 

belo, uma quase arte. O kitsch introduz uma noção de gradação do belo em detrimento à 

noção clássica de beleza, que imperou até o século XVIII: “Em termos mais precisos, 
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introduz a ideia de beleza através da ideia de proximidade da beleza, pois a oposição 

belo-feio é arbitrária” (idem, p. 90). Além de relativizar a ideia tradicional de beleza, o 

kitsch evoca elementos inquietantes, como refere Ibarlucía (1998), para quem essa 

experiência banal e cotidiana do kitsch não estaria ligada somente àquilo que nos é 

conhecido, mas também conteria características fantasmagóricas do Unheimlich 

freudiano. Aquilo que é conhecido, os objetos utilitários do cotidiano, quando 

deslocados de sua função habitual, teriam um efeito inquietante sobre o espectador. O 

objeto conhecido, uma vez deslocado, traria a ambiguidade entre seguro e inquietante 

presente no Unheimlich. Conforme assinala Ibarlucía, o kitsch causaria um 

estranhamento estético ao ser colocado na função de obra de arte, pois seria a 

transposição de um objeto cotidiano, produzido em série para o universo da arte aquilo 

que choca o espectador: “A postura estética não se choca contra a evidencia de uma 

obra de arte, mas sim contra o absurdo de uma função que se afirma apesar do 

objeto.”166 (Ibarlucía, 1998, p. 56) Uma vez que o kitsch não tem valor artístico, ou seja, 

é um objeto esteticamente indiferente, ele obrigaria o sujeito à interpretação: “Para que 

um objeto esteticamente indiferente possa cumprir uma função estética, é necessário que 

o observador organize o horizonte que permite estabelecer essa interpretação”167 (idem, 

ibidem). Assim, ao se inserir o objeto do cotidiano na esfera da arte, o próprio conceito 

de arte sofreria uma modificação. A arte não seria mais vista como algo distante e 

superior à vida vulgar, mas estaria inserida no cotidiano, tornando-se parte dele.  

  Walter Benjamin desenvolve em seu primeiro texto teórico sobre o surrealismo a 

teoria de um objeto Traumkitsch ou Onirokitsch, para usarmos a tradução cunhada por 

Ibarlucía. O onirokitsch é um objeto próximo, em oposição à distância temporal 

necessária ao objeto aurático. Objeto nascido da produção em série, criado para a 

diversão de um público proletário feito de uma matéria prima excedente, o objeto kitsch 

teria as características de um objeto não aurático: aquele objeto plástico, feito para 

enfeitar, mas que, sem o lugar na sala da alta burguesia (em uma imagem bastante 

benjaminiana), seria jogado de lado, e poderia ser reaproveitado pela criança, (ou pelo 

lumpem, ou pelo sonhador). No breve texto Onirokitsch (1997), Benjamin mostra 

como os objetos teriam a sua função modificada pela aproximação do cotidiano: não 

                                                 

166 La postura estética no choca contra la evidencia de una obra de arte si no contra el absurdo de una 
función que se afirma apesar del objeto. 
167 Para que un objeto estéticamente indiferente pueda cumplir una función estéticaes necessário que el 
observador organice el horizonte que permite estabelecer esa interpretación. 
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havendo mais a distância aurática, o objeto estaria ao alcance da mão e poderia ser 

desfuncionalizado: “as crianças não seguram um copo, metem a mão dentro”168 

(BENJAMIN, 1997, p.188). O olhar infantil permite uma aproximação ao objeto que 

não é funcional, mas sim afetiva, movida pela curiosidade. O objeto não tem mais a 

autoridade da distância temporal (idem, ibidem). O tempo só é marcado pela capa de pó 

sobre o objeto: "a cinza capa de pó sobre as coisas é o seu melhor componente" (idem, 

ibidem). Ele não confere mais qualquer autoridade, somente marca o tempo de 

exposição do objeto. 

As imagens evocadas por Benjamin no texto Onirokitsch têm como tema a 

distância espacial e temporal. Essa é a relação de oposição do objeto kitsch ao objeto 

aurático, uma vez que a distância é parte integrante da aura. Com o objeto kitsch 

mantemos a proximidade: “com o banal, quando o abraçávamos, abraçávamos o bom, 

que se encontra, veja, tão perto”169 (idem, p.188).  

De acordo com Benjamin, a aura seria a luz que emana do objeto de arte 

clássico, e conteria toda a tradição que o acompanha. Seria autoridade do objeto 

conferida pelo valor de culto, a distância temporal marcada pela tradição. Em Taisa 

Palhares (2006) as instâncias de unicidade e de aura da obra de arte seriam 

características próprias da obra e das quais emanava a sua autoridade aurática: a 

autenticidade da obra era garantida pela unicidade de sua produção única e a tradição 

que a obra produz: 

 

Como tal, a aura denota o modo de ser da obra de arte no contexto 
da tradição: aura/autenticidade como original, peça única 
produzida pela mão do autor, e que disputa por isso uma 
superioridade qualitativa sobre a qual se legitima sua autoridade 
com relação às falsificações, e da qual deriva seu poder de 
testemunho histórico. (PALHARES, 2006, p. 51) 

 

A autoridade aurática viria da distância temporal da obra e da superioridade 

conferida pela unicidade. É amplamente conhecida a resposta de Benjamin ao que seria 

a aura no texto sobre a Obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (1994): 

“Em suma, o que é a aura? É uma figura singular, composta de elementos espaciais e 

temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ele esteja” 

                                                 

168 Kinder umfassen ein Glas nicht, sie greifen hinein. (GS II, p. 620) 
169 Mit dem Banalen, wenn wir es ergreifen, ergreifen wir das Gute, das, sieh, so nah liegt. (GS II, p. 621) 
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170(BENJAMIN, 1994, p. 170). A construção conceitual da distância temporal e espacial 

da aura, parece obedecer, aqui, a seguinte lógica anacrônica: a distância espacial da aura 

seria a restrição à exposição pública, seu lugar único em lugares de culto, como igrejas e 

museus; e a sua distância temporal seria a tradição que lhe confere autoridade. A 

reprodutibilidade técnica leva à atrofia da aura: “O conceito de aura permite resumir 

essas características: o que atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é 

sua aura.”171 (idem, p.168). Como antípoda ao objeto aurático, o objeto kitsch é um 

objeto serial que traz consigo a marca da decadência do poder de culto de arte.  Ele é 

característico da arte surrealista, modificando a relação entre a tradição e o objeto. A 

distância entre espectador e objeto desapareceria, o objeto agora deixa transparecer sua 

“imagem” (1997, p. 189), ou seja,  sua aparição - que seria sua própria apresentação. 

Isso seria o “bom” (idem, p. 189) exposto pelo kitsch, a Urform [protótipo] realizada 

“tão perto” (idem, ibidem). 

 

O que chamávamos de arte só começa a dois metros do corpo. 
Mas agora, no kitsch, o mundo das coisas volta a se aproximar 
do homem: se deixa agarrar por um punho e afinal conforma em 
seu interior sua própria imagem172 (idem, ibidem) 

 

 

 O motivo da distância em Benjamin está associado a uma distância temporal, 

que busca uma aparente proximidade. Algumas vezes Benjamin fala de uma “distância 

azul”173 que interpretamos como uma distância mítica, de algo sempre inalcançável:  

 
A distancia azul, que cede lugar a nenhuma proximidade e, 
inversamente, não se desfaz com a aproximação, que não está ali 
espalhafatosa e prolixa quando se chega perto, mas apenas se 
erige mais fechada e mais ameaçadora à nossa frente, é a 
distância pintada do bastidor (BENJAMIN, 1995, p. 43). 

 

                                                 

170 Was ist eigentlich Aura? Ein sonderbares Gespinst aus Raum und Zeit: einmalige Erscheinung einer 
Ferne, so nah sie sein mag. (GS I, p. 440) 
171 Man kann diese Merkmale im Begriff der Aurazusammenfassen und sagen: Was im Zeitalter der 
technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks verkümmert, das ist seine Aura. (GS I, p 438) 
172 Was wir Kunst nannten, beginnt erst zwei Meter vom Körper entfernt. Nun aber rückt im Kitsch die 
Dingwelt auf den Menschen zu; sie ergibt sich seinem tastenden Griff und bildet schließlich in seinem 
Innern ihre Figuren. (GS II, p. 622) 
173 A flor azul é um topos do romantismo alemão. Novalis,  no romance Heirich von Ofterdingen, escrito 
em 1800, apresenta a flor azul como à busca pelo santo Graal.  
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 Percebemos, neste fragmento de Rua de mão única, que a distância do objeto 

aurática não se altera com a aproximação. É uma distância temporal e autoritária que 

mantém o objeto sempre inalcançável. No kitsch, o sonho não é a distância azul, mas, 

como constatamos, a poeira da exposição, do objeto-ornamento que está acessível nas 

casas: “O sonho já não abre uma distância azul, tornou-se cinza. A cinza capa de pó 

sobre as coisas é o seu melhor componente. Os sonhos são agora um caminho direto à 

banalidade” (BENJAMIN, 1997, p.188) com a anulação da distância azul. O objeto 

kitsch suspende a fronteira entre o sonho e a banalidade cotidiana, o sonho já pode 

alcançar o objeto. 

O elemento mais significativo na teorização de Benjamin sobre a obra de arte, 

conforme Peter Bürger, seria o conceito de “perda da aura” (BÜRGER, 2008, p.61), que 

resulta das mudanças ocorridas a partir da reprodutibilidade técnica: “A ideia decisiva 

de Benjamin é a de que os modos de percepção se transformam graças às 

transformações das técnicas de reprodução [...]” (idem, p.62). A hegemonização da 

produção em massa teria alterado a percepção artística, provocando o surgimento de 

uma correspondente recepção em massa: “Em lugar da recepção contemplativa 

característica do individuo burguês, deve surgir uma recepção característica das massas, 

ao mesmo tempo distraída e racionalmente verificadora.” (idem, ibidem). Somente essa 

mudança no modo de percepção da arte pode retirar o seu valor ritualístico, e situá-la no 

campo político: “em lugar de basear-se no ritual, ela se funda, daí por diante, na 

política” (idem, ibidem). Desta forma a arte de vanguarda, por se qualificar como uma 

produção artística não aurática, se fundará na política. 

 Ao longo de sua obra, Walter Benjamin cria uma série de conceitos que são mais 

produtivos se pensados em pares opositivos. Assim, o conceito de experiência surge 

junto com seu oposto: experiência e vivência. No texto Onirokitsch, o conceito de 

experiência é mais uma vez redeterminado, apresentando-se como na experiência da 

arte aurática, a arte advinda da tradição; e o seu o contraponto, a vivência, que é 

apresentada como a pobreza de experiência, o conceito positivo da ausência total da 

aura no kitsch onírico.  Podemos perceber a existência de uma oposição entre o conceito 

de aura com o conceito de objeto kitsch onírico. O kitsch onírico seria o objeto 

surrealista propedêutico, preparatório para a experiência da iluminação profana. 

Na Obra das Passagens, Benjamin também define o kitsch em relação à arte. O 

que o kitsch e a arte teriam em comum é o lado consumível da arte, sua condição de 

puro objeto e seu valor de mercadoria. A semelhança que Benjamin ressalta é, todavia, 
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uma ironia: O objeto kitsch é o objeto que aquece, aquele que está em contato com o 

corpo, a arte, ao contrário, não toca o corpo, ela mantém distância. O kitsch se 

aproxima, se oferece ao toque. O lado que ele oferece é sonho – através do kitsch 

poderíamos acessar o mundo dos sonhos e do desejo “o lado que a coisa oferece ao 

sonho é o kitsch” (BENJAMIN, 1997, p. 188). No objeto kitsch o sonho poderia ser 

encontrado, como se do objeto pudéssemos decalcar uma imagem onírica, obedecendo o 

esquema de uma imagem enigma “A anamorfose como esquematismo do trabalho 

onírico foi descoberta faz tempo pela psicanálise. Com certeza os surrealistas estão 

menos sobre a impressão da alma do que sobre a impressão das coisas” (idem, ibidem) 

O kitsch é o objeto pertencente ao cotidiano banal. É este objeto que poderia vir a ser 

um objeto onírico, ou kitsch onírico, quando retirado de sua função utilitária:  

 

O kitsch, ao contrário, nada mais é do que a arte em seu pleno, 
absoluto e instantâneo caráter de consumo. Assim, o kitsch e a 
arte, justamente em suas formas de expressão consagradas, se 
situam em uma posição irreconciliável. Ora, o que importa para 
as formas vivas e em desenvolvimento é que tenham em si algo 
que aqueça, que seja utilizável, enfim, algo que traga a 
felicidade, que possam abrigar em si, dialeticamente, 
aproximando-se assim das massas e conseguindo, todavia, 
superá-lo.174 (BENJAMIN, 2006, p.440) 

 

Poderíamos pensar que essa proximidade com o kitsch seria homóloga a uma 

proximidade com as massas, uma vez que o objeto é sempre um utensílio produzido em 

larga escala. O kitsch denota o acesso ao consumo, a felicidade cotidiana do conforto. 

São os objetos que adornam as salas das famílias, como uma réplica da torre Eiffel, 

réplica da Santa Ceia ou da Mona Lisa. Mas o kitsch não deve ter uma existência 

pacífica. Ele precisa ser desenraizado, tornado colagem, necessita ser arrancado de seu 

contexto de origem e reinserido em novo contexto, e necessita, neste processo, perder 

sua função primeira. O kitsch permitiria o acesso ao sonho. Este seria o objeto capaz de 

abrigar as imagens arcaicas, as imagens de desejo e os mitos apocalípticos de 

restauração da ordem. 

                                                 

174 Der Kitsch dagegen ist garnichts weiter als Kunst mit hundertprozentigem, absolutem und 
momentanem Gebrauchscharakter. So stehen aber damit Kitsch und Kunst gerade in den konsekrierten 
Formen des Ausdrucks einander unvereinbar gegenüber. Für werdende, lebendige Formen dagegen gilt, 
daß (sie) in sich etwas erwärmendes, brauchbares, schließlich beglückendes haben, daß sie dialektisch 
den »Kitsch« in sich aufnehmen, sich selbst damit der Masse nahe bringen und ihn dennoch überwinden 
können. (GS V, p. 500) 
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Em seus protocolos sobre drogas, Walter Benjamin compara a percepção do 

kitsch à da embriaguez causada pelo haxixe. E completa: “Para voltar ao fenômeno em 

paralelo com o kitsch: apreende-se em simultâneo a possibilidade de todas as coisas 

potencialmente acontecidas neste espaço. O espaço pisca-nos o olho: ora diz lá, o que é 

que terá acontecido em mim? Relação deste fenômeno com a arte kitsch” (BENJAMIN, 

2013 a, p. 149). O kitsch revela as diferentes possibilidades do real, trazendo à tona as 

forças que permanecem ocultas por baixo da aparente harmonia da vida. 

 As descobertas freudianas sobre a psique humana revelam as origens das 

imagens arquetípicas que encontram sua expressão nos objetos oníricos 

 

 

2.2.2. O objeto surrealista e o inconsciente 

 

 

Já observamos anteriormente que a experiência traumática da Primeira Guerra 

Mundial rompe completamente com a visão positiva da técnica e do homem. Maria Inês 

França (in GUINSBURG e LEIRNER, 2008 pp 95-108) comenta que, perante os 

horrores da Primeira Guerra, os autores surrealistas se voltariam para a cisão entre a 

racionalidade e o mundo inconsciente do homem dilacerado:  

 

Aragon, Breton, Éluard, Perét, introdutores do surrealismo, 
profundamente afetados pelo pesadelo e derrotismo da guerra, 
voltam seu olhar de sobreviventes para o homem do pós-guerra, 
divididos entre uma razão conscientemente hegemônica e um 
domínio desconhecido, percebido como determinante e motor de 
seus atos. (FRANÇA, in GUINSBURG e LEIRNER, 2008, p. 
96) 

 

 Os autores surrealistas buscam em si uma experiência que possa ser narrada, 

para que a matéria da historia narrada seja a própria vida. A psicanálise demonstrou o 

funcionamento do discurso do inconsciente e os autores contemporâneos das 

experiências de Freud, não hesitaram em usar as suas técnicas, apoiados pela nova 

ciência que legitimava o inconsciente. Os autores surrealistas libertaram seus impulsos 

inconscientes e descortinaram os mecanismos do discurso livre da razão:  

 
Nesta brecha o surrealismo se inaugura como um manifesto que 
busca o inexplorado da condição humana: o inconsciente, o 
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sonho, a loucura, ou seja, uma razão avessa à da consciência que 
não cessa de insistir na produção de efeitos tecnológicos sedutores 
e apaziguadores da condição humana. (idem, ibidem).  

  

 Haveria assim uma segunda consciência, para a qual se viraram os surrealistas, 

esta consciência obscura não poderia ser captada diretamente, nem permanentemente. 

Neste inexplorado está aquilo que não pode ser conhecido. 

 Segundo Maria Inês França, a relação sujeito-objeto da arte surrealista se 

pautaria nas descobertas psicanalíticas do desejo. O objeto surrealista se volatizaria de 

modo a nunca estar onde esperamos. O olhar busca captar o objeto, mas como ele não 

pode ser fixado, o que restaria seria o desejo, a busca incessante pela imagem fugidia: 

“a arte surrealista se articula à ideia do objeto causa do desejo que, ocupando o vazio do 

campo escópico, funda a dimensão do olhar e constitui a possibilidade do sujeito de ser 

desejante, pois ele não fica referido ao objeto enquanto tal, mas sim aos contornos e 

limites do objeto-imagem.” (idem, p. 100) 

 Assim, o olhar do sujeito não encontraria mais o objeto, que havia se volatizado, 

mas em seu lugar estaria o desejo. Ou seja, como enfatiza França, o desejo para os 

surrealistas se transformaria em um desejo de criação: “o olhar que alcança esses 

contornos lança o sujeito do desejo no simbólico num processo de criação” (idem, 

ibidem). França percebe nesta operação um retorno do objeto ao sujeito: “isso significa 

uma operação no sujeito de retorno do objeto, objeto que lhe é excêntrico, através da 

percepção inconsciente do eu que captura imagens em um mundo-imagens sob a marca 

do desejo” (idem, p. 100). 

 Ao se retirar o objeto da relação sujeito-desejo-objeto, resta ao sujeito somente o 

desejo. Assim, as imagens que deveriam preencher o lugar de objeto seriam captadas 

pelo inconsciente do sujeito e projetadas no lugar do objeto. O desejo encontraria 

somente objetos imagens fugidios. 

 Nestes termos, França descreve o objeto artístico surrealista pelo seu poder de 

criação de imagens metafóricas que partem do objeto-imagem, mas que não podem ser 

fixadas: 

 

O surrealismo valoriza a faculdade metafórica que permite aos 
poetas, aos artistas, aos intelectuais irem para além da vida 
manifesta dos objetos, anulando seu valor convencional e 
enfatizando seu poder evocador, poder de vir-a-ser de cada objeto 
de se tornar outra coisa de cada coisa. (idem, ibidem) 
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  Na impossibilidade de sua fixação, o objeto surrealista torna-se sempre um 

objeto de desejo, ele nunca está ali: é sempre uma falta, está sempre em devir, em 

transformação. O protesto contra a arte, vista como uma instituição de gosto e pautado 

por regras rígidas, está embutido neste protesto que os surrealistas fazem contra o objeto 

artístico. Ao não poder fixar o objeto, que seria o centro da análise da arte clássica, o 

surrealismo ataca a vigência absoluta de suas regras, ataca todo o sistema da arte. 

Detectamos que o movimento surrealista nega não só a instituição arte, mas 

também o próprio objeto artístico enquanto tal. A percepção do espectador não se 

prenderá ao objeto dado, mas à imaginação que será instigada pelo objeto, ou seja, o 

dado objetivo da arte se dissolve na recepção subjetiva do sujeito.  Para Octavio Paz 

(2012), isso significa que o surrealismo buscaria suprir a diferença entre sujeito e 

objeto, fazendo com que o objeto se dissolva no sonho: “o ‘objeto surrealista’ se 

volatiza: é uma cama que é um oceano que é uma gruta que é uma ratoeira que é um 

espelho que é a boca de Kali” (PAZ, 2012, p. 178). É um objeto em transformação, a 

cada definição ele se destrói e se recria, tornando-se um objeto em devir. 

 O objeto serve à inspiração, e esta, segundo Paz, seria a verdadeira autenticidade 

deste movimento, que, através dela, provoca a destruição da crença na objetividade. 

Conforme Octavio Paz, ao destruir a relação de sujeito e objeto, o surrealismo rompe 

com a visão de mundo objetivo, criando uma nova Visão do Mundo (Weltanschauung) 

baseada na inspiração: “O surrealismo se propõe a fazer um mundo poético, fundar uma 

sociedade em que o lugar central de deus ou da razão seja ocupado pela inspiração” 

(idem, 179). A inspiração possibilitaria o acesso a um tipo de conhecimento fora dos 

parâmetros racionais das pesquisas científicas. A negação da ciência positiva da 

observação abre espaço para a observação com os olhos fechados. De modo que, no 

lugar do olhar observador e vigilante da razão, o surrealismo vai usar a imagem do olho 

fechado, ou semicerrado. A imagem do olho fechado, para Jacqueline Cheniex (in 

GUINSBURG e LEIRNER, 2008, pp73-93), remeteria para percepção sensorial de um 

outro modo de conhecimento, não mais o racional, mas marcado pela oposição pictórica 

de olho e olho fechado, simbolizando olhar e cegueira, remetendo assim para o 

conhecimento estético: 

 

Mas a temática do olho fechado, no surrealismo, aponta pelo 
menos para dois outros lugares de pensamento, duas posições 



 87 

complementares entre si que nos permitem pensar o estético na 
obra. De um lado é mister que se exibam a visão e o olhar, e do 
outro, que sejam ambos sacrificados, ritualmente, afim de que 
nasça a visão do pintor. Pois a vista é apenas um aspecto, que se 
chama visão, de que o homem é dotado. A iconografia surrealista 
mostra menos frequentemente o sujeito cegado do que a cegueira 
necessária do pintor para que nasça a obra de pintura. Isso não é 
mais, portanto, um tema: é um pensamento estético (CHENIEX, 
2008, p.86). 

 

A imagem surrealista conceitua, desta forma, o conhecimento como contradição entre 

percepções antagônicas. Ao cerrar os olhos pode-se ter a visão do visionário, a 

percepção que surge do transe: “não é mais um, mas um outro modo de olhar” (ibidem, 

2008, p.87). Este olhar de olhos cerrados não é a mimese de um sonho, mas, sim, uma 

percepção diferente da realidade: “Perder a vista para achar a visão. Trata-se aí de um 

modo de produção de formas, em que o ‘sonho’ não é anterior a sua imitação, onde ele 

participa da mesma dinâmica” (idem, p. 93). Ou seja, de uma dinâmica de elementos 

contraditórios. Em A significação antitética das palavras primitivas, Freud (1996, pp. 

159-166) afirma a característica dos sonhos em agrupar contrários e em transformá-los 

em sinônimos: “O ‘não’ parece não existir, no que se refere aos sonhos. Eles mostram 

uma preferência particular para combinar contrários numa unidade ou para representá-

los como uma e mesma coisa”. (FREUD, 1996, p. 161). As línguas ditas primitivas, do 

mesmo modo que os sonhos, não reconheciam facilmente a diferença entre uma coisa e 

o seu oposto semântico. Segundo Freud, a linguagem do inconsciente funcionaria de 

modo semelhante a da linguagem dos assim chamados povos primitivos. Assim, um par 

antitético representaria, em outro nível, a anulação da diferença entre os pares. 

 Jacqueline Chenieux (2008, pp. 73-93) assinala a presença constante de pares 

opositivos nos enunciados surrealistas. Assim, segundo a autora, Breton conceituaria a 

beleza convulsiva em Nadja, criando uma estética “erótico-velada” que apresentaria 

enunciados opostos. Segundo a autora, “em termos de retórica, este par de adjetivos é 

chamado ‘antônimo’, mas a justaposição dos enunciados não é aberrante: há muito 

conhecemos o elo que une oculto e exibido, véu e sugestão, ostentação de recato e 

provocação” (idem, p.81). Os pares de opostos parecem remeter frequentemente à 

visualidade, ressaltando a percepção que se dá entre o ver e o não-ver. Haveria também 

em Breton outros pares de opostos conceituais, “literalmente contraditórios” tais como o 

uso de uma adjetivação dupla, “explosivo-fixa” e “mágico-circunstancial”, enumera 

Chenieux. Segundo a autora, essas oposições conceituais estariam ligadas aos estudos 
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da psicanálise e da histeria publicados por Freud e lidos pelos surrealistas. Porém, para 

o surrealismo, essas contradições discursivas não seriam consideradas uma patologia a 

ser tratada, mas um novo modo de conhecer o mundo. Este conhecimento operaria uma 

síntese não racional-discursiva, em que o uso de pares opositivos transmitiria um 

conhecimento que se afasta do modo cartesiano e pragmático de percepção do mundo, 

combatido pelos autores surrealistas. 

 Esta permuta entre os termos antitéticos presentes nos pares opositivos está 

ligada à predileção por jogos de palavras por parte dos escritores surrealistas. Maria 

Lúcia Dal Farra (FARRA, in GUINSBURG e LEIRNER, 2008, pp. 741-749) relaciona 

às antigas práticas alquímicas os jogos de permutação surrealista, que vê como a base da 

poesia moderna: “ora é justo que essa prática, a da experiência alquímica, que 

recuperada e atualizada pelo surrealismo, está, a meu ver, no subsolo da poesia 

moderna” (FARRA, 2008, p.742). Esta ligação do esoterismo com o surrealismo já teria 

sido feita, segundo a autora, por Walter Benjamin: “os jogos, cujo o teor é já de 

inspiração esotérica, e que, como diz Walter Benjamin, longe de serem brincadeiras 

artísticas, são experiências mágicas sobre as palavras, vão se encaminhando, portanto, 

no sentido de explorar o funcionamento poético-esotérico em busca de uma linguagem 

especificamente surrealista” (idem, ibidem).  

 O surrealismo buscaria, portanto encontrar estas semelhanças invisíveis entre as 

palavras, que, livres da racionalidade do discurso corriqueiro, encontrariam por si só 

novas acepções, criando assim semelhanças e oposições inusitadas: 

 

As palavras tendem a provocar fendas de sentido, a se 
movimentarem para alem do concebível, do dizível, do audível e 
do inteligível. Transgridem os seus próprios limites e, por 
decorrência, explodem o cotidiano – implosão tão cara aos 
surrealistas. As palavras ficam pois à mercê de suas próprias 
decisões, aptas a discordarem entre si, reagrupando-se em 
‘afinidades secretas’ oferecidas pelo elo que o pensamento 
analógico traça, nutrindo-se das migalhas do significado 
persistentes ainda no significante e no seu lastro fonético 
significador – apenas para elaborar um novo sentido e uma 
realidade outra: é o estágio “coagula” da operação alquímica. 
Como diz Breton, elas agem por conta própria, se atraem ou se 
repelem, se entrelaçam de maneira envolvente, brincando, 
fazendo amor. (idem, p.748). 
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 Assim, essas semelhanças não se prenderiam só ao sentido, ao significado, mas 

também ao significante, à dimensão fônica dos enunciados, conferindo um caráter 

performático aos binômios. No primeiro capítulo ressaltamos a importância do jogo 

performático da linguagem para os românticos, tal como surge na relação entre o Witz e 

o Blitz. Do mesmo modo que o movimento de Jena, a permuta fonética feita pelos 

surrealistas ressalta a importância do valor que as palavras teriam: o aspecto primeiro de 

que a linguagem seria o mágico, ou seja, a sua capacidade de criar novas acepções e 

novas analogias com as palavras. 

 Ricardo Ibarlucía (2004) sublinha igualmente o fato de o surrealismo nomear o 

mundo de modo análogo aos jogos infantis, mágico, transformador. O “nominalismo 

absoluto” de Aragon, seu tratamento mágico da linguagem, a despojaria de sua função 

comunicativa: 

 

Em Une vage de rêves, Aragon define o surrealismo como 
“nominalismo absoluto”, e sustenta que constitui a mais brilhante 
prova da proposição “não há pensamento fora das palavras. O 
“valor falante” (‘valor parlante’) da experiência sela o parentesco 
do surrealismo com a infância: surreal não é a palavra nem a coisa 
que esta designa, senão aquela forma primária em que os termos 
se despojam de sua função comunicativa, e aparecem investidos 
de um caráter fenomenológico.175 (IBARLUCÍA, 2004, p.24)  

 

 Ao retirar o valor da dimensão comunicativa da linguagem, o surrealismo teria 

introduzido em seu lugar o que Ibarlucía chama de “valor parlante”: um modo de 

apresentação que cria um mundo não regido pela lógica de causa-efeito. O significado 

tornar-se-ia um jogo de imagens que se sucedem infinitamente. O significado poético 

não poderia ser fixado, ele deslizaria infinitamente de significante, de um modo 

semelhante àquela descrição que Schlegel faz no Fragmento 116, de que tratamos no 

capítulo anterior. 

 O jogo de decifração do significado poético, no qual um termo remeteria ao 

outro, seria pautado, segundo Dal Farra, pela teoria baudelairiana das correspondências, 

que, por sua vez, se baseia no princípio da analogia. Segundo Farra, “[...] a teoria das 

                                                 

175 En Une Vague de rêves, Aragon define el surrealismo como “nominalismo absoluto” y sostiene que 
constituye la más brillante prueba de la proposición “no hay pensamiento fuera de las palabras”. El 
“valor parlante” de la experiencia sella el parentesco del surrealismo con la infancia: surreal no es la 
palabra ni la cosa que ésta designa, sino aquella forma primaria en que los términos se despojan de su 
función comunicativa y aparecen investidos de un carácter fenoménico. 
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correspondências está na base de todo hermetismo [...]” (FARRA, 2008, p.743). Nesta 

perspectiva, a leitura seria um jogo em que se tentaria descobrir as relações encobertas: 

“o engendramento subjacente a esta teoria, que permite ver as relações encobertas entre 

os elementos componentes do universo, é a lei da analogia” (idem, ibidem). A autora 

identifica na obra de Breton dois tipos de analogias: “convenientiae e aemulatio”. Na 

primeira, os objetos se aproximariam de tal forma que “tocando-se chegam a misturar 

suas bordas”. A relação de similitude poderia ser obscura, mas, “uma vez estabelecida 

tal semelhança, novas outras surgiram pela permuta”. O segundo modo de similitude 

trataria da aproximação de propriedades díspares, “tornando-as reflexos, imagens ou 

espelhos de outras” (idem, p.744). Seriam as analogias que trariam à luz relações 

surpreendentes entre os seus termos.  

 A semelhança entre duas instâncias depende da capacidade de se perceber os 

sinalizadores comuns, como assinala Foucault (2002, p. 36): “o saber das similitudes 

funda-se na súmula de suas assimilações e na sua decifração”. E a leitura seria o 

mecanismo para se desvendar as semelhanças invisíveis: 

 

O sistema das assinalações inverte a relação do visível com o 
invisível. A semelhança era a forma invisível daquilo que, do 
fundo do mundo, tornava as coisas visíveis; mas para que essa 
forma, por sua vez, venha até a luz, é necessária uma figura 
visível que a tire de sua profunda invisibilidade. (idem, ibidem) 

 

 Descobrir as semelhanças invisíveis seria, pois, tornar o mundo legível. Seja por 

meio das convenções ou das analogias, encontrar semelhanças é sempre um exercício 

mental, não natural. Seria uma tarefa de descrição arbitrária do mundo, delegada a cada 

leitor singular. Considerar a arte como uma linguagem, ou seja, uma forma de descrição 

do mundo, permite reconhecer as semelhanças cifradas. A linguagem (seja a arte, seja a 

psicanálise) deve ser decifrada.  

O objeto artístico permite acesso ao mundo dos sonhos e marca, neste mundo 

onírico, um conhecimento que não pode ser acessado pela razão discursiva. Somente 

pela percepção estética se alcançaria este outro conhecimento do mundo. 
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2.3. A suspensão do mito na arte surrealista: o amor cortês e o sonho 

 

 

 Os surrealistas levaram a cabo a ideia fomentada pelos românticos de Jena de 

união da arte e da vida. Para o espírito revolucionário do final do século XVIII, esta 

união deveria revolucionar a vida e trazer o cotidiano para a literatura, que só pode se 

expressar pelo eterno ir e vir do pensamento. O modelo do pensamento que havia sido 

proposto por Fichte, que oscila entre um eu que se põe para um não-eu, entre um micro 

e macro-cosmo, sempre em movimento - tal como Schlegel o expressa no Fragmento 

116 - floresceria, mais de 100 anos depois, com as vanguardas. A diferença entre um 

movimento e outro, segundo Michael Löwy (2002), seria a negação de um mito 

conciliador. O mito surrealismo não se imobiliza nunca, se transformando 

continuamente. Esta negação de uma mito conciliador está presente na  iluminação 

profana, pois o instante epifânico, como veremos no terceiro capítulo da tese, não traz 

um silêncio conciliador, mas sim uma visão das condições políticas. 

Michael Löwy (2002) defende a ideia de que o surrealismo seria herdeiro da 

Poesia Universal Progressiva, assim como definida por Friedrich Schlegel: 

 

Ora, qual é este novo mito que contém (em suas formas 
modernas), que unifica (graças as suas afinidades eletivas) que 
reúne (sem hierarquizá-las) a revolta, a poesia, a liberdade e o 
amor? Não pode ser outra coisa senão o próprio surrealismo, em 
sua “força divinatória” (Schlegel), em seu olhar utópico voltado 
para a “idade de ouro ainda porvir” (Schlegel) como mito poético, 
o surrealismo é o herdeiro do programa anunciado, um século e 
meio antes, pela Frühromantik. Ele tem no entanto, de particular 
o fato de se tratar de um mito em movimento, sempre incompleto 
e sempre aberto a criação de novas figuras e de imagens 
mitológicas. Sendo antes de tudo uma atividade do espírito, o 
surrealismo não pode imobilizar-se em um “mito último”, um 
Graal a ser reconquistado ou uma “surrealidade” reificada: o 
inacabamento perpétuo é seu elixir de imortalidade. (LÖWY, 
2002, p.27) 

 

 Löwy ressalta, nesta aproximação entre romantismo e vanguarda surrealista, o 

que seria preservado entre os dois movimentos seria uma concepção de mito moderno, 

que deixaria evidente a sua própria incompletude, em oposição ao mito fechado 

clássico. No mito moderno se reconhecem os elementos arcaicos que se tornaram tabu 

na cultura cristã. O mito ensina uma alternativa ao modo de vida imposto pela cultura. 
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 Segundo Claudio Willer (in GUINSBURG e LEIRNER, 2008, 323-350) o 

modelo mítico do surrealismo se afastaria dos aspectos racionalistas da herança judaico-

cristã, bem como daqueles do modelo greco-romano. Segundo o Willer, haveria “no 

surrealismo uma negação frontal, não só da herança greco-romana, acusada (à 

semelhança da crítica nietzscheana) de haver inaugurado o racionalismo.” (WILLER, 

2008, p.347). Para fugir dessa herança maldita, o surrealismo teria se voltado para os 

modelos culturais arcaicos, valorizando as culturas nas quais os mitos estavam presentes 

e vivos em sua vida social: “O arcaico e o primitivo foram valorizados pelos surrealistas 

nas culturas estranhas ao Ocidente, nas sociedades tribais da África e da Oceania e em 

sua produção artística, nos Maias, nos Hopi, e nos índios sul-americanos [...]” (idem, 

ibidem).  

 A admiração pelas sociedades ditas primitivas serve como fonte para a 

reatualização do mito e de seu tipo de pensamento, de caráter analógico, que move o 

surrealismo na sociedade industrializada moderna: “Mas o mundo mítico, regido pelo 

pensamento analógico, é fonte de contribuições para a realização futura da Idade do 

Ouro, e não o illo tempore idealizado, de modo nostálgico e regressivo.” (idem, 2008, 

p.347). Segundo Willer, Breton apresenta, no romance Nadja, a busca pelo amor como 

um contraponto ao racionalismo moderno, produtivo e industrial: “[...] de modo 

coerente politiza sua busca do amor único. É a sociedade burguesa, regida pela 

mercantilização e instrumentalização das relações humanas, que conspira contra o 

amor.” (idem, ibidem). O amor surrealista se tornaria assim uma forma de resistência à 

reificação do mundo. 

 A falta do objeto amado é expressa por Benjamin na afirmação que “no amor 

exotérico, a dama é de todos os seres o mais inessencial”176 (BENJAMIN, 1994, p. 25). 

Ou seja, o amor surrealista refundaria o mito da busca que nunca cessa, do objeto que 

não será nunca fixado, de modo análogo ao do amor cortês medieval. Entretanto, este 

objeto – a dama - não é mais, como na Idade Média, idealizada, ao contrário, a mulher 

surge na sua aparência carnal e banal. “O sonho já não abre uma distância azul”177 

(idem, 1997, p.188), não existe mais um amor superior, vindo da tradição medieval de 

adoração à virgem, mas, como foi dito, somente o puro prazer fugaz, como “um 

                                                 

176 Die Dame ist in der esoterischen Liebe das Unwesentlichste. (GS II, p299) 
177 Der Traum eröffnet nicht mehr eine blaue Ferne. (GS II, p.620) 
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caminho direto à banalidade”178 (idem, ibidem). Assim os sonhos levariam à realidade 

cotidiana, ou seja, através do sonho surrealista o homem poderia desvelar a sua história 

e a sua situação política.   

 A banalidade cotidiana deveria se infiltrar em todas as esferas da vida, e o amor 

provençal representaria a esfera mais erudita da vida. O amor provençal cultua, de um 

lado, o aspecto religioso e não carnal da relação amorosa, e por outro, o amor 

verdadeiro à sabedoria e à erudição. O mito de amor surrealista surge como uma 

alternativa à vida reificada das relações burguesas; o amor deveria ser livre, voltado 

para o prazer e o desejo, e não mais sagrado, nem voltado à reprodução. O amor livre 

destrói a visão de sacramento do sexo. Octavio Paz ressalta o caráter revolucionário do 

amor provençal: "[...] os surrealistas veêm, na poesia provençal, uma erótica 

duplamente subversiva - perante a sociedade burguesa por sua exaltação de adultério, 

perante a promiscuidade contemporânea por sua celebração do amor único" (PAZ, 

2013, p. 141). 

Eliane Robert de Moraes (2002) também observa o interesse surrealista pelo 

topos do amor. O amor surrealista representaria o interesse pela união de duas 

realidades diferentes. O amor seria o elo que representa a superação das restrições para 

a criação de algo novo, que seria um terceiro elemento, capaz de abarcar as duas 

realidades distintas: 

 
Por isso mesmo, o encontro amoroso figura, no surrealismo, 
como o paradigma perfeito da aproximação de duas realidades 
distantes: ditada unicamente pela realidade do desejo, a reunião 
dos enamorados representaria a superação das identidades e dos 
destinos individuais, da qual resultaria o “absoluto novo, 
verdadeiro e poético” enaltecido por Ernst. (MORAES, 2002, p. 
48)  

 
O amor surrealista ataca em diversos pontos as crenças capitalistas. Como o 

amor surrealista defende o amor livre, ele dispensa a existência da estrutura da família 

burguesa, a distinção de gêneros, e coloca em destaque o amor e o prazer. Além da 

importância do encontro casual, o amor tem uma outra vertente: o desejo. É o desejo 

que move o amante em direção ao amado. É análogo ao amor cortês que, como o amour 

fou, o amor louco surrealista, é movido pelo desejo de se alcançar o objeto. De acordo 

                                                 

178 Die graue Staubschicht auf den Dingen ist sein bestes Teil. Die Träume sind nun Richtweg ins Banale. 
(GS II, p 620) 
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com Eliane Robert de Moraes, através do objeto ausente, “o visível tornava-se, desta 

forma, apenas uma das possibilidades do objeto” (idem, p. 65). No objeto ausente, a 

autora vê a revelação profana benjaminiana como uma revelação provocada pela 

ausência do objeto, cuja constatação intensifica seu caráter de falta. O objeto ausente 

potencializa a sua força e revela sua condição fantasmática e inquietante (Unheimlich): 

“Ausente, o objeto se revelava na condição de fantasma, devolvendo o desejo a sua 

origem para realçar sua potencia imaginária”. (idem p. 66) 

 O autor surrealista viveria na dicotomia entre o ideal de libertação do amor livre 

e a negação à ideia de força superior do amor, conforme Willer: “há ambiguidade no 

poeta que trafega nesta zona cinzenta entre misticismo e materialismo, recusa do 

transcendentalismo e religiosidade herética” (WILLER, in GUINBURG, 2008, p.347). 

O amor surrealista não se ligaria a uma tradição religiosa de ascensão, mas ao desejo 

erótico, àquilo que seria proibido fora do casamento e não tem caráter reprodutivo. 

Aragon vê nas mulheres a emanação de uma luz “surrealista”: “Há uma luz surrealista 

nos olhos de todas as mulheres”179 (ARAGON, 2004, p.64). É o desejo que importa, o 

desvio do casamento burguês: “Misticismo da imanência, sim, e religiosidade sem 

Deus...” (WILLER, 2008, 347). É a falta que cria o desejo, e este desejo leva ao 

transcender das relações reificadas.  

 Esta religiosidade sem deus não seria apenas anticlerical ou herética, mas é 

também profana, por trazer o religioso ao cotidiano, desmascarando o mito, e levando 

ao despertar. O mito seria o mundo adormecido, e a função do despertar se tornaria a 

suspensão da vigência do mito, que permitiria uma visão mais aguda da realidade e lhe 

atribuiria um sentido. Segundo a definição de Susan Buck-Morss, os mitos criam 

sentido para o mundo e a noção de destino:  

 

Os mitos respondem à pergunta: por que o mundo é o que é, 
quando uma causa e um efeito empíricos não podem ser vistos 
ou quando não podem ser lembrados. Embora os mitos 
satisfaçam o desejo dos seres humanos por um mundo pleno de 
sentido, fazem-no ao preço de devolver-lhes este mundo sob a 
forma de um destino inescapável (BUCKMORSS, 2002, p.36). 

 

Romper com o mito seria romper com a lógica da acumulação positiva.  O mito 

seria a garantia do status quo: “O mito dita porque os seres humanos não tem poder para 
                                                 

179 Hay una luz surrealista en los ojos de todas las mujeres. 
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interferir nos trabalhos do destino, e assim realmente nada de novo pode acontecer [...]” 

(BUCKMORSS, 2002,  p. 109). Como o mito conciliador do amor burguês do 

casamento, que se apoia na manutenção da família, e na acumulação das riquezas. 

O sonho, assim como o amor livre, são as formas de subversão do poder do 

mito. Se o mito cria no sono  um torpor que imobiliza o intelecto, o prazer (do amor e 

do sonho) irrompe contra a ordem opressora  racional, libertando a percepção para além 

do mito. A destruição da aparência apaziguadora do mito é marcada por uma explosão 

que ilumina a consciência. Benjamin teria buscado se diferenciar dos surrealistas, pois, 

contrariamente  a Aragon, para ele o despertar deveria necessariamente suprimir o mito. 

Segundo Walter Benjamin, mítico seria toda a crença no destino, seja pela previsão 

astrológica do futuro ou pela evolução histórica. O mito do porvir histórico como uma 

evolução natural da situação histórica e política deveria ser suspenso pela iluminação 

profana, a interrupção da crença no porvir histórico levaria o homem ao despertar. É 

esta busca consciente pelo mito do despertar seria o que separa o pensamento de 

Benjamin dos surrealistas. Benjamin reconhece, na Obra das passagens (2006), a 

separação entre o seu trabalho e o de Aragon: “Delimitação da tendência deste trabalho 

em relação a Aragon: enquanto Aragon persiste no domínio do sonho, deve ser 

encontrada aqui a constelação do despertar. “180(BENJAMIN, 2006, p. 500) 

 A suspensão do mito se dá por um clarão, uma imagem de luz que suspende o 

porvir e torna a desaparecer. É a imagem da iluminação profana que se revela nesta luz, 

mas aquilo que é revelado não é o sagrado, pois não se encontraria mais na esfera do 

mito, que é sempre pertencente a um mundo adormecido. Neste sentido, a suspensão da 

vigência do mito seria a função principal do despertar pela arte, que permitiria uma 

visão mais aguda da realidade e nas estruturas conhecidas como o estado, o progresso, a 

essência humana. 

A visão de mito para Walter Benjamin retoma aquilo que Marx181 dizia sobre a 

religião: é necessário que se faça a crítica dos mitos que norteiam a crença no mundo, 

                                                 

180 Abgrenzung der Tendenz dieser Arbeit gegen Aragon : Während Aragon im Traumbereiche beharrt, 
soll hier die Konstellation des Erwachens gefunden: werden. (GS V, N1,9, p. 571) 
181 Este é o fundamento da crítica irreligiosa: o homem faz a religião, a religião não faz o homem. E a 
religião é de fato a autoconsciência e o autossentimento do homem, que ou ainda não conquistou a si 
mesmo ou já se perdeu novamente. Mas o homem não é um ser abstrato, acocorado fora do mundo. O 
homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade. Esse Estado e essa sociedade produzem a religião, 
uma consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. A religião é a teoria geral 
deste mundo, seu compêndio enciclopédico, sua lógica em forma popular, seu point d’honneur 
espiritualista, seu entusiasmo, sua sanção moral, seu complemento solene, sua base geral de consolação e 
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pois, como afirma Marx (2010, p.145), toda a crítica é crítica da religião. Assim, a 

crítica vai remeter sempre para a destruição do mito, seja esse mito a religião que dita a 

ordem ao mundo, ou a aparência de uma de uma totalidade orgânica e natural. Em Marx 

(2010), a crítica é, em sua essência, a crítica da religião, pois a religião seria o mundo 

mítico que promove ao homem o sentimento de segurança e felicidade. A máxima: 

“Toda a crítica da religião é pressuposto de toda a crítica” (MARX, 2010, p.145) 

demonstra o papel da crítica como o modo de se tornar evidente a ideologia, ou, em 

termos românticos, a crítica é capaz de revelar o mundo, suspendendo a vigência do 

mito.  

Segundo a definição de Buck-Morss, os mitos criam sentido para o mundo e a 

noção de destino:  

 

Os mitos respondem à pergunta: por que o mundo é o que é, 
quando uma causa e um efeito empíricos não podem ser vistos 
ou quando não podem ser lembrados. Embora os mitos 
satisfaçam o desejo dos seres humanos por um mundo pleno de 
sentido, fazem-no ao preço de devolver-lhes este mundo sob a 
forma de um destino inescapável (idem, p.36).  

 

O mundo mítico se configura como a crença no progresso que Benjamin 

combate, ou seja, a crença na qual uma era se sucede a outra e que há um ganho ou 

acúmulo de saber nesta sucessão. Romper com o mito seria romper com a lógica da 

acumulação positiva. O mito seria o que garante que a ideia de evolução cultural, ou de 

História das Civilizações, a síntese imóvel de um movimento dialético. O mito seria a 

garantia do status quo: 

 

 O mito dita porque os seres humanos não tem poder para 
interferir nos trabalhos do destino, e assim realmente nada de 
novo pode acontecer, enquanto o conceito de história implica a 
possibilidade de influencia humana nos acontecimentos, e com 
ela a responsabilidade moral e política das pessoas como agentes 
conscientes para formar o seu próprio destino (idem, p.109) 

 

                                                                                                                                               

de justificação. Ela é a realização fantástica da essência humana, porque a essência humana não possui 
uma realidade verdadeira. Por conseguinte, a luta contra a religião é, indiretamente, contra aquele mundo 
cujo aroma espiritual é a religião. Karl Marx. Crítica da filosofia do direito de Hegel. Rio de janeiro: 
Boitempo, 2010. 
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 O destino, assim como o mito, seria uma força superior, que determinaria o 

papel do indivíduo na história; por sua vez, a suspensão do mito seria uma tomada de 

consciência política e histórica. 

Mircea Eliade (1972) reconhece na relação de suspensão do mito do progresso o 

mito de um tempo acíclico, que vê no eterno retorno e na negação da acumulação 

primitiva do conhecimento e da história, o chamado "mito da perfeição do princípio" 

(ELIADE, 1972, p. 61). Eliade insere o despertar na narrativa mítica, mas em um mito 

que nega a acumulação histórica e o tempo positivo. Assim a própria suspensão do mito 

almejada pela iluminação profana, o despertar, seria ele mesmo parte do mito do retorno 

à boa aventurança primordial, o mito do tempo paralisado ou de um eterno retorno. Ao 

invés de uma suspensão da vigência do mítica em geral, cremos que Walter Benjamin 

tenha buscado, em sua teoria, a instauração do mito do despertar. 

Benjamin vê no sonho a carga transformadora da juventude humana: “a 

experiência da juventude de uma geração tem muito em comum com a experiência do 

sonho. Sua configuração histórica é configuração onírica.”182 (BENJAMIN, 2006, p. 

433). O sono ocuparia então o lugar do mito, ao passo que o sonho configuraria a 

imagem história da juventude. O despertar do sono operaria, assim, uma interrupção, 

uma cesura no ritmo do mito, retiraria a capa de normalidade das coisas quotidianas e 

das soluções místicas para os problemas humanos. Segundo Carla Damião (2006), o 

conceito do despertar seria fundamental para Walter Benjamin: 

 

 O “despertar (Erwachen) torna-se, então, o conceito de maior 
peso, cuja função dinâmica seria, por um lado, desconstrutora e 
crítica ao revelar as falsas auréolas da modernidade e, de outro, 
construtora e utópica ao pressupor um caráter coletivo legítimo – 
o sujeito coletivo – a ser redimido (DAMIÃO, 2006, p. 67).  

 

O sono coletivo seria o mundo mítico da aparência conciliadora, e o sonho seria 

o que levaria ao despertar. Ou seja, é do território do sono que surgiria o seu antídoto – 

o sonho – que levaria ao despertar crítico; para Benjamin, “os primeiros estímulos do 

despertar aprofundam o sono”183 (BENJAMIN, 2006, p. 436). Na Obra das Passagens 

(2006), o despertar do sono coletivo é descrito por Benjamin no “Konvolut K” da 
                                                 

182 Die Jugenderfahrung einer Generation hat viel gemein mit der Traumerfahrung. Ihre geschichtliche 
Gestalt ist Traumgestalt. (GS V, p.490). 
183 Die ersten Weckreize vertiefen den Schlaf. (GS V, p.404). 
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seguinte maneira: “o sonho espera secretamente pelo despertar, o homem que dorme 

entrega-se à morte apenas até nova ordem”184 (idem, p. 435). Para Benjamin, o 

despertar deveria instaurar uma nova ordem social e individual. A suspensão de 

significações que ocorre no momento da iluminação profana instauraria essa nova 

ordem. Se o despertar penetra o sono, é para buscar as imagens do sonho, que são 

imagens de liberdade adormecidas. Uma vez despertas, essas imagens teriam a potência 

de fazer explodir o mito desde seu interior: “O despertar iminente é como o cavalo de 

madeira dos gregos na Tróia dos sonhos”185 (idem, p.537). 

O sono seria uma propedêutica para o despertar, e o sonho, a produção das 

imagens coletivas, que deveria servir para as ações da vigília. Para os surrealistas, o 

sonho deveria substituir a vigília; para Benjamin, no entanto, o sonho é o que precede o 

despertar. Como assinala Beatriz Sarlo (2013), que percebe em Benjamin a permanência 

do modo de montagem da colagem surrealista, mas com o foco no despertar: “Benjamin 

buscará deslocar a primazia surrealista do sonho e do mito em favor da história e da 

vigília, conservando, porém, a aproximação de elementos contrapostos que descobrira 

no collage.” (SARLO, 2013, p. 35). O despertar da tomada de consciência seria 

acompanhado pelas imagens da iluminação profana. 

 

 

2.4. Leituras da iluminação profana 

  

 

 Diferentes autores se debruçaram sobre o conceito benjaminiano de iluminação 

profana, e sua revisão nos permitirá entender o conceito como categoria estética 

fundamental. Michael Löwy ressalta o interesse de Benjamin e outros surrealistas pela 

visão profana do surrealismo, em uma “referência positiva a certos momentos-chave da 

cultura profana medieval” (LÖWY, 2002, 41), como o amor cortês. Löwy considera o 

amor surrealista uma das formas de iluminação: “Não é por acaso que tanto Breton 

quanto Benjamin admiram o amor cortês da Idade Média provençal, que constitui, aos 

olhos do segundo, uma das mais puras manifestações de iluminação.” (idem, ibidem).  

                                                 

184 Der Traum wartet heimlich auf das Erwachen, der Schlafende übergibt sich dem Tod nur auf 
Widerruf, wartet auf die Sekunde, in der er mit List sich seinen Fängen entwindet. (GS V, p. 492). 
185 Das kommende Erwachen steht wie das Holzpferd der Griechen im Troja des Traumes. (GS V p.495) 
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 Para o filósofo franco-brasileiro, Benjamin teria definido a si mesmo no texto 

que publica em 1929, O Surrealismo, O ultimo instantâneo da inteligência europeia, 

quando menciona “o observador alemão”186 (BENJAMIN, 1994, p.21) entre o 

anarquismo e a disciplina revolucionária187. Segundo Löwy, o papel do surrealismo para 

a revolução seria inserir no movimento histórico a sua carga mágica e libertária, ou seja: 

“dar à revolução as forcas da embriaguez”188. Esta embriaguez (Rausch) estaria fundada 

na experiência ancestral da imagem arcaica do matriarcado.  

 

A utopia revolucionária passa pela redescoberta de uma 
experiência antiga, arcaica, pré-histórica: o matriarcado 
(Bachofen), o comunismo primitivo; a comunidade sem classes 
nem Estado; a harmonia originária com a natureza, o paraíso 
perdido, do qual somos afastados pela tempestade “progresso” 
(LÖWY, 2002, p.46). 

 

 Além da experiência da embriaguez ancestral, dada pelos mitos primitivos, 

encontramos em Benjamin um outro tipo de mudança de consciência, a iluminação 

profana, que, na concepção de Löwy: “em seus melhores momentos o surrealismo traz 

em si: a iluminação profana. Benjamin a descreve como uma “iluminação profana, de 

inspiração materialista e antropológica”189 (BENJAMIN, 1994, p.23). “Esta forma não-

religiosa de Erleuchtung” (LÖWY, 2002, p.46) surrealista seria a experimentação 

“mágica das palavras190“ (BENJAMIN  1994, p. 28). Löwy ressalta que o 

reencantamento do mundo buscado pelos surrealistas seria diferente daquele do 

romantismo do século XIX por ser profundamente anti-religioso, de caráter profano: 

 

O que distingue o surrealismo dos românticos do século XIX é, 
como bem compreendeu Benjamin, o caráter profano, 
“materialista e antropológico”, de suas “fórmulas de 
encantamento”, a natureza não-religiosa, e mesmo profundamente 
anti-religiosa, de suas “experiências mágicas”, a vocação pós-
mística de suas “iluminações” (LÖWY, 2002, p.47) 

 

                                                 

186 der deutsche Betrachter. (GS II, p. 295). 
187 der ihre äusserster exponierte Stellung zwischen anarquistischer Fronde und revolucionäre 
Disziplin... (GS II, p. 295) 
188 Die Kräfte des Rausches für die Revolution zu gewinnen. (GS II, p.307) 
189 profane Erläuchtung, einer materialistischen, anthropologischen Inspiration (GS II p.297).  
190 Magische Wortexperimente (GS II, p.302) 
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 Para Benjamin, o romance de Breton, Nadja, seria o exemplo de iluminação 

profana ao retratar a vida urbana da protagonista: 

  

Para não mencionar o Passage de l'opéra, de Aragon, o casal 
Breton e Nadja conseguiu converter, se não em ação, pelo menos 
em experiência revolucionária, tudo o que sentimos em tristes 
viagens de trem (...), nas tarde desoladas nos bairros proletários 
das grandes cidades, no primeiro olhar através das janelas 
molhadas de chuva de uma nova residência. Os dois fazem 
explodir as poderosas forças "atmosféricas" ocultas nessas coisas 
(BENJAMIN, 1994, p. 25). 

  

 Em Benjamin, as cenas urbanas, sejam elas um trem, ou o horizonte de um 

bairro inóspito, ou o interior das moradias são explodidas em outros níveis de 

interpretação. Os lugares da cidade tornam-se oníricos; também Ibarlucía percebe o 

caráter onírico do romance: “Benjamin conecta a iluminação profana com o detrito da 

sociedade industrial” (IBARLUCÍA, 1998, p.101). Em Nadja, a construção espacial da 

cidade de Paris proporciona a iluminação. 

 Ibarlucía chama a atenção para a contradição da designação “iluminação 

profana” identificando nela o uso da figura do oximoro: “iluminação profana é 

certamente um oximoro” (idem, p.99), pois seus termos tem significados contraditórios: 

“A palavra ‘iluminação’’ alude a uma revelação de corte místico, enquanto que 

“profana significa tanto ‘terrena’ quanto ‘mundana’”( idem, ibidem).  

 O significado de Erleuchtung é diferente da simples iluminação, pois, a palavra 

alemã para designar iluminação no sentido de iluminação de um ambiente ou objeto por 

meio de uma fonte de luz, seria Beleuchtung. Erleuchtung191 seria iluminação espiritual 

ou mística.  Encontramos entre as acepções dicionarizadas de Erleuchtung sentidos 

semelhantes àqueles do termo Witz que enumeramos no primeiro capítulo da tese, a 

saber: a sua característica de achado (Einfall), de um conhecimento súbito que surge 

acompanhado de um clarão, o Blitz (raio), reforçando sempre a ideia do saber (wissen) 

que provoca uma iluminação repentina da consciência (pelo Blitz). No texto sobre o 

Surrealismo, Walter Benjamin diferencia entre o conceito romântico e o seu próprio 

                                                 

191 O dicionário de sinônimos Duden assinala para o verbete “Erleuchtung” (DUDEN, 2010) não só um 
clarão, mas também  um “achado” (Einfall), um “conhecimento súbito” (plötzliche Erkenntnis). O uso 
coloquial do termo é gravado por um “clarão de pensamento” (Gedankenblitz), e por um clarão mental 
(Geistesblitz). O dicionário alemão Wahrig registra o verbete como “reconhecimento súbito” (1991, p. 
431).  
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conceito e credita esta diferença a uma falta de elaboração dialética por parte dos 

românticos; os românticos buscaram o entendimento místico através da arte, enquanto 

que para o surrealismo este entendimento místico deve se manter nas práticas 

cotidianas, destacando o elemento obscuro que permeia o cotidiano:  

 
Toda investigação séria dos dons e fenômenos ocultos, 
surrealistas e fantasmagóricos, precisa ter um pressuposto 
dialético que o espírito romântico não pode aceitar. De nada nos 
serve a tentativa patética ou fanática de apontar no enigmático o 
seu lado enigmático; só devastamos o mistério na medida em que 
o encontramos no cotidiano, graças a uma ótica dialética que vê o 
cotidiano como impenetrável e o impenetrável como cotidiano 
192(BENJAMIN, 1994, p. 33). 

 

 A iluminação do pensamento proporcionada pela arte do século XX se daria na 

medida em que o entendimento se voltasse para as práticas políticas e históricas, para o 

entendimento do homem histórico, ou seja, o entendimento dialético que faltava aos 

românticos. Não só a arte de vanguarda deveria ser construída por elementos do 

cotidiano, como também este entendimento deveria retornar a este cotidiano. A 

iluminação profana remete a um processo não religioso de compreensão espiritual, 

operado de modo profano, não pelas imagens religiosas, mas por objetos comuns, 

retirados do cotidiano ordinário.  

 Para Barck, (in LINDNER, 2011, pp.386-399) o significado de iluminação 

profana permaneceria críptico no texto como possibilidade de realização do desejo 

revolucionário: 

 

Permanece indefinido o que, afinal poderiam operar como figuras 
de pensamentos neste espaço imagético, a visão, talvez críptica da 
iluminação profana e da experiência surrealista, para apreender a 
realidade que se supera a si mesma enquanto impossibilidade do 
real, como Benjamin ao citar o Manifesto Comunista.193 (idem, 
ibidem).  

                                                 

192 Jede ernsthafte Ergründung der okkulten, sürrealistischen, phantasmagorische Gaben und 
Phänomene hat eine dialektische Verschränkung zur Voraussetzung, die ein romantischer Kopf sich 
niemals aneignen wird. Es bringt uns nämlich nicht weiter, die rätselhafte Seite am Rätselhaften 
pathetisch oder fanatisch zu unterstreichen; vielmehr durchdringen wir das Geheimnis nur in dem Grade, 
als wir es im Alltäglichen wiederfinden, kraft einer dialektischen Optik, die das Alltägliche als 
undurchdringlich, das Undurchdringliche als alltäglich erkennt. (GS II, p.307) 
193 Was am Ende die etwa kryptische Vision profaner Erleuchtung und surrealistischer Erfahrung als 
Denkfiguren in diesem Bildraum bewirkt könnten, um der sich selbst übertreffender Wirklichkeit als 
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 A iluminação profana seria, portanto, em si, enigmática, na tentativa de 

apreensão da realidade que nunca se deixa apreender, pois embora seja iluminada pelo 

clarão do entendimento, essa luz seria sempre fugaz, ainda que fonte das energias 

revolucionárias. 

Em Benjamin, a imagem da lâmpada acesa evoca a revolução, ou seja a 

consciência histórica do homem redimido, a luz incide sobre a consciência histórica: “A 

lâmpada eterna é uma imagem da autêntica existência histórica.” (BENJAMIN, 2012, p. 

185) A revolução surge como o juízo final, a suspensão da história como devir, e a 

visão de que, no presente histórico deve surgir a consciência do passado: “ É a imagem 

da humanidade redimida – da chama que será acendida no dia do juízo final e se 

alimenta de tudo aquilo que um dia aconteceu entre os homens” (BENJAMIN, 2012, p. 

185). A imagem da revolução é capaz de iluminar a condução humana como um todo, 

revelando as forças políticas que constituem a sua história. 

 A energia da revolução surrealista, afirma Ibarlucía, não viria do proletariado 

aliado à técnica, conforme a visão ortodoxa marxista, mas do imaginário coletivo 

inspirado pela iluminação profana: “[...] da perspectiva que no imaginário coletivo, 

considerado em todo o seu concretismo material, abre a iluminação profana” 

(IBARLUCÍA, 1998, p. 103). O imaginário coletivo ocuparia o lugar de sujeito da 

revolução, que no marxismo ortodoxo é o proletariado. As imagens cotidianas, sempre 

que pudessem ser reconhecidas como imagens arcaicas, seriam aquelas capazes de 

deflagrar a iluminação profana. 

 Érica Gonçalves de Castro (2010) afirma que Benjamin procuraria, através do 

processo de “iluminação profana” do cotidiano, liberar uma energia revolucionária em 

forma de êxtase: “A proposta surrealista, segundo ele, [Benjamin,] é a de mobilizar para 

a revolução as energias do êxtase. O êxtase se concentra, no entanto, no cotidiano, no 

corriqueiro, o que inverte a ordem habitual das coisas [...]” (CASTRO, 2010, p. 118). O 

cotidiano deveria ser iluminado por constantes flashes de entendimento. 

 Josef  Fürnkäss194 aproxima o conceito de iluminação profana do conceito de 

Jetzzeit (tempo de agora), ressaltando, com isso, o caráter materialista da iluminação 

                                                                                                                                               

Unmöglichkeit des Wirklichen habhaft zu werden, wie Benjamin das Kommunistische Manifest zitiert, 
bleibt unbestimmt. 
194 Surrealismo como reconhecimento. Walter Benjamin, Rua de mão única de Weimar e Passagens 
parisienses. Obra sem tradução em português. Todas as traduções desta obra são de nossa autoria. 
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benjaminiana. Segundo Fürnkäss, a iluminação profana poderia ocorrer quando a 

relação sujeito-objeto fosse modificada pela descontinuidade da experiência surrealista. 

Assim, “somente a iluminação profana produz na descontinuidade da experiência 

surrealista da metrópole um sincronismo entre objetos e sujeito, que vem ao encontro da 

forma surrealista da causalidade195“ (FÜRNKÄSS, 1988, p. 60).  

O conceito de iluminação profana em Walter Benjamin está sempre por trás de 

suas análises do cotidiano, das lembranças de infância, das coleções e da filatelia (idem, 

p.116). A “iluminação profana do pensamento” estaria ligada à visão de uma nova 

história, e iluminaria o abjeto, o excedente social das grandes cidades, mostrando as 

coisas na sua realidade: “no lumpem, no produtor de lixo, ela reconhece a ‘face com que 

o mundo das coisas’ lhe acena agora, somente a ela”196  (idem, ibidem). 

O conceito desenvolvido por Walter Benjamin como uma “inspiração 

materialista e antropológica”197 (BENJAMIN, 1994, p. 23) busca resgatar, segundo 

Fürnkäss, um “kairos profano e pagão”198 (FÜRNKÄSS, 1988, p.60) da arte surrealista, 

ao mesmo tempo em que se afasta do marxismo vulgar e historicista da crença no 

progresso. Esse kairos seria o instante no qual se pode captar o presente em toda a sua 

complexidade, a percepção que ocorre no instante em que a iluminação profana se dá: a 

visão das estruturas sócias (antropológicas) e das relações de trabalho (materialistas). 

Este kairos seria então o instante no qual “o ponto de convergência do tempo e espaço 

pode ser iluminado por um clarão através da iluminação profana”199 (idem, p.102). A 

iluminação profana seria, na sua condição de Kairos, algo que ocorre no tempo 

propício, ou um acaso fortuito, como os surrealistas denominariam. 

 De acordo com Fürnkäss, podemos perceber o momento de um despertar na 

imagem de um choque que destruiria a aparência das coisas, iluminando-as com a sua 

aparência verdadeira, uma iluminação histórica no Agora: “O ponto de irrupção da 

consciência torna-se, no choque do despertar, um lugar de destruição”200 (idem, p.151). 

Aqui teríamos a imagem do despertar que surge em Benjamin como “esta configuração 
                                                 

195 Profane Erleuchtung erst stellt in der Diskontinuität der surrealistischen Erfahrung der Grossstadt 
einen Synkronismus von Objekte und Subjekt her, der der surrealistischen Form der Kausalität zurecht 
verhilft. 
196 Im Lumpen, in “Apfallprodukte”, erkennt sie “das Gesichte der Dingwelt” gerade ihr, ihr allein, 
zukehrt. 
197 Materialistischen, antropologischen Inspiration (GS. II, p. 297). 
198 heidnisch-profane Kairos 
199 Durch profane Erleuchtung blitzartig im Konvergenzpunkt von Raum und Zeit belichtet werden. 
200 im Schock des Erwachens wird die Einbruchstelle ins Bewusstsein zur Stätte der Zerstörung: der 
Augenblick des Erwachens zeigt die surrealistische Miene im Jetzt” (GS V , p. 1034) 
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de um imagem célere”201(BENJAMIN, GS V, 1034). A imagem do despertar surge 

sempre no presente, como a face surrealista do objeto no agora202 (idem, ibidem)  

O objeto atingido pela iluminação profana se assemelharia a um torso, a um 

corpo mutilado: “No entanto, os fragmentos da imagem destruída do sonho se unem no 

torço de uma iluminação profana no espaço da imagem de um mundo multifacetado e 

de atualidade integral do despertar”203 (idem, p. 151). A imagem de torso havia sido 

usada por Benjamin para descrever a relação de Goethe com a crítica de arte. Para 

Goethe a arte era um torso através do qual a ideia poderia ser contemplada: “A aura do 

sonho e de sua pré-história deve ser destruída pelo despertar, para que com isso a 

iluminação profana possa perceber o mundo verdadeiro como espaço atual de imagens 

da interpretação do sonho”204 (idem, ibidem). Como aponta Érica Castro (2010, pp. 

117-128), aquilo que no surrealismo surge como sonho é exatamente o real, pois só 

através do sonho a realidade pode ser verdadeiramente alcançada: “O onírico, no 

surrealismo, é justamente o literal. Imaginar é perder-se no real. Por isso a ‘iluminação 

profana’, fruto de uma divindade que não é dada, mas que se forma a partir do olhar de 

quem a observa” (CASTRO, 2010, p. 124-125). O sonho está inserido na lógica do 

discurso inconsciente, deste modo, ainda que possa apresentar uma realidade diferente, 

ela estaria sempre presa dentro das fronteiras da linguagem. Assim, o mito sempre 

manteria o sonhador dentro dos limites da linguagem, o rompimento dessa fronteira 

seria um despertar do sono do mito. 

 O sonho da liberdade conduziria o sonhador ao despertar. Este seria o despertar 

para a revolução total, que não seria apenas política e econômica, mas a emancipação do 

homem perante a realidade, através da consciência crítica. A iluminação profana 

traduziria a junção operada pelo surrealismo entre liberdade e crítica em uma 

experiência política revolucionária. A força do movimento surrealista é inseparável da 

combinação de dois elementos: um conceito radical de liberdade aliado a uma 

capacidade crítica admirável. Essa força poderosa, verdadeira iluminação profana, tem, 

segundo Benjamin, uma importância histórica muito grande, pois conduz a uma forma 

nova e revolucionaria de experiência política (FÜRNKÄSS, 1988, p.101).   

                                                 

201 Diese Konfiguration eines schnellen Bildes (tradução nossa) 
202 Surrealistische Miene der Dinge im Jetzt(tradução nossa) 
203 Doch die Bruchstucke des zerstörtenden Traumbildes treten ‚Profaner Erleuchtung’ im Bildraum 
einer ‚Welt allseitiger’ und ‚integralle Aktualität’ (II 309) des Erwartens zum Torso susammen. 
204 Die Aura des Traumes und der Vorgeschichte muss im Erwachen zerstürmlich werden, damit die 
Profane Erleuchtung die Wahrwelt als aktuellen Bildraum der Traumdeutung wahrnehmen kann. 
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 Fünrkäss afirma que a partir do conceito de iluminação profana surrealista, 

Benjamin teria elaborado um conceito de “crítica redentora”: 

 

Aquilo que, no ensaio sobre o surrealismo, Benjamin denomina 
“iluminação profana”, unifica tensamente rememoração e 
liquidação: só a melancolia da lembrança de experiências, que 
teriam sido desvalorizadas e esquecidas ao progredir o 
“desencantamento” do mundo, assegura a Benjamin a 
autenticidade do trabalho de liquidação, que almeja o seu próprio 
procedimento filológico de uma ‘crítica redentora’ almeja205 
(idem, p.176) 

 

 A ligação entre iluminação profana e a ideia de crítica redentora de Benjamin 

corresponde, segundo Fürnkäss, à visão romântica da crítica. A crítica seria capaz de 

elevar a obra de arte à dissolução da sua forma, ou seja, ao instante no qual atinge o 

Witz, e se insere no contínuo das formas. A iluminação profana buscaria uma 

reorganização dos pensamentos que escaparam à lógica racional, dispondo-os por meio 

de um procedimento crítico a fim de encontrar novas conexões, que se formam e se 

diluem.  Seriam como imagens que, surgidas abruptamente, logo desaparecem, ou se 

modificam.  

 Podemos definir a iluminação profana como uma mudança de nível de 

consciência, que leva a um aumento repentino da consciência crítica, caracterizado por 

um despertar. Essa iluminação deflagra um desejo ancestral de liberdade, e por ser 

reconhecida como uma imagem arquetípica, a iluminação profana é capaz de agir na 

sociedade, não só em um único indivíduo. O tempo de duração de uma iluminação 

profana é o tempo medido em instantes, a ocasião fortuita que, tal como Kairos, deve 

ser captada nesta aparição que dura um instante somente. As formas propedêuticas da 

iluminação profana aproximam-se das produções artísticas das vanguardas, a colagem 

dos elementos díspares ao acaso ou a coleção de objetos são meios favoráveis  à 

iluminação profana da consciência. 

 

 

 
                                                 

205 Was Benjamin im Essay zum Surrealismus ‚profane Erleuchtung nennt, spannt Eigedenken und 
Liquidierung zusammen: Die Melancholie der Erinnerung an Erfahrungen, die im Fortschritt der 
„Entsauberung“ der Welt entwertet und vergessen wurden, verbürgt Benjamin erst die Authentzität der 
Liquidierungsarbeit, die sein eigentümlich philologisches Verfahren einer ‚rettenden Kritik“ anstrebt. 
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2.4.1. A Filatelia como deflagradora da iluminação profana 

 

 

 Tanto a filatelia quanto as coleções retiram os objetos de suas funções originais, 

e os organiza de forma arbitrária, criando uma ordem diferente no mundo. Walter 

Benjamin acrescenta ao conceito de filatelia uma característica particular: o 

colecionador de selos benjaminiano não se interessa pelo valor comercial do selo. O 

selo valeria somente pela sua condição de miniatura, fazendo com que a filatelia seja 

uma representação do mundo em miniatura.  

Fürnkäss considera que, o conceito benjaminiano que antecede a iluminação 

profana seria o de filatelia. Segundo ele, a coleção de selos seria capaz de iluminar as 

condições históricas, constituindo-se como uma “propedêutica filosófica do pensamento 

histórico”206 (FÜRNKÄSS, 1988, p.113). A filatelia benjaminiana mimetizaria a tarefa 

do “detetive, arqueólogo e cabalista”207 (idem, ibidem) e operaria uma “profanação 

radical na vida cotidiana e habitual.”208 (idem, ibidem), tornando se uma “precursora 

exemplar”209 (idem, p.116) da iluminação profana.  

 A filatelia retiraria o objeto de sua função corriqueira e o inseriria em uma nova 

ordem, em uma catalogação enciclopédica diferente. Ao contrário do filatelista 

colecionador usual, não é o valor do selo o que conta para a coleção benjaminiana, mas 

somente o ícone apresentado, interessa o elemento gráfico visual estampado no selo. 

Que reproduz uma ordenação lógica do mundo representada pela imagem em miniatura. 

Podemos perceber no conceito de filatelia benjaminiana que Fürnkäs nos apresenta uma 

inversão das categorias do conhecimento de Platão210, esta inversão será tratada mais 

especificamente adiante, aqui basta-nos relembrar a ideia de que, dentro de uma 

categoria de conhecimento platônica, a filatelia representaria a cópia em série de uma 

cópia do objeto de arte (cópia já em 3º. grau), ou seja, o pólo mais distante da Ideia. O 

                                                 

206 philosophische Propädeutik des historischen Denkens 
207 Detektive, Archeologe und Kabbalist 
208 radikalisierte Profanation im alltäglischen und gewöhnlischen Leben“ 
209 exemplarische Vorschule 
210 Em Platão o objeto autêntico só existe na Ideia. O objeto palpável é construído como uma cópia deste. 
A representação artística seria a cópia da cópia. De modo análogo o conhecimento dado pela arte estaria o 
mais longe possível do conhecimento verdadeiro, que se encontra nas Ideias. Ver: Platão. A república. 
Capítulo VII. Trad. Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkien. S.d. pp 317-
362 
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colecionador benjaminiano se aproximaria do seu objeto munido de um olhar não 

puramente mercantil em relação às miniaturas: 

 

Em uma distância irônica da filatelia como ciência auxiliar do 
mercado de antiguidades que liga o interesse estético sentimental 
ao comercial, os selos de Benjamin exigem uma filatelia 
excêntrica, nova, que une os processos de descoberta e 
reconhecimento do detetive, do arqueólogo e do cabalista com a 
geografia e a história da criança, que procedem e têm experiências 
de caráter mimético, pousando um olhar indagador sobre as suas 
“cifrinhas, letras miúdas, folhinhas aos olhinhos”.211 (idem, 
p.113)    

  

Com efeito, a descrição infantil dos selos feita por Benjamin nesta citação de 

Rua de Mão Única (1995) segue afirmando que “selos são eriçados de cifrazinhas, 

folhinhas e olhinhos. São tecidos celulares gráficos. Isso tudo fervilha entremeado e, 

como os animais inferiores, mesmo despedaçados continuam a viver.” (BENJAMIN, 

1995, p. 58) Essas miniaturas reorganizadas em diferentes constelações criam novas 

imagens, onde as partes das figuras originais ainda podem ser reconhecidas, “como sinal 

de que está composta de matéria morta” (idem, ibidem). Observamos que o uso do 

vocabulário diminutivo marca o olhar benjaminiano que incide sobre o objeto, pois é a 

criança que olha. O olhar infantil denota a aproximação curiosa, já negando ao objeto o 

seu lugar de conforto. Tão logo é alcançado, o objeto já é retirado de seu contexto 

original e reorganizado arbitrariamente. A prática filatélica deveria tornar esse processo 

perceptível. 

 A filatelia benjaminiana pode ser tomada como uma sucessão de objetos 

descontextualizados. O que importa para Benjamin não poderia ser o valor comercial do 

selo, mas, sim, o objeto gravado ou o lugar representado. Benjamin lida com a filatelia 

como um jogo de ordenação do mundo. Ela permitiria uma nova visão do 

acontecimento histórico, atualizando-o ao transpô-lo para seu novo local na coleção. 

Neste processo, o acontecimento seria “salvo” de sua cristalização no passado, e 

assumiria uma função nova que, ao mesmo tempo, interferiria na visão que o 

colecionador teria daquele passado: 
                                                 

211 In ironischer Distanz zur Philatelie als Hilfswissenschaft des ästhetisch-sentimentales und 
kommerzielles Interesse kurzschließenden Antiquitätenhandels fordern Benjamins Briefmarken eine 
exzentrische, neue Philatelie, die die Entdeckungs- und Wiedererkennungsverfahren von Detektiv, 
Archäologe und Kabbalist mit der mimetisch er- und verfahrenden Geographie und Historie des Kindes 
im forschendem Blick auf ihre „Zifferschen, winzigen Buchstaben, Blättschen uns Äuglein“ vereint.  
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 Segundo Fürnkäss, “A filatelia benjaminiana, que pretende ser a propedêutica 

filosófica do pensamento histórico, visa em contrapartida compreender como o “agora 

da cognoscibilidade” o instante da iluminação profana” (idem, p.113). A iluminação 

profana surgiria assim como um clarão no qual se pode perceber a imagem de um 

“mundo em sua atualidade completa e multidimensional” 212 (BENJAMIN, 1994, p.34) 

e no qual reluz “o semblante surrealista surreal das coisas no agora” (BENJAMIN, 

2006, p.948).  

 O filatelista se confundiria com um colecionador, pois ambos buscam novas 

semelhanças nos objetos de suas coleções para catalogá-los, destruindo assim a relação 

funcional do objeto por outra, talvez de natureza sentimental ou estética, mas nunca 

prática: “Depois, a relação com as coisas que não coloca em primeiro plano o seu valor 

funcional, portanto a sua utilidade, mas as estuda e ama enquanto palco, teatro de seu 

próprio destino” (BENJAMIN, 2013, p. 90) 

 As miniaturas filatélicas permitiriam uma nova organização do mundo que 

remeteria a possibilidade de uma reorganização efetiva e real, existindo assim uma 

relação entre o microcosmo – que seria, neste caso, a filatelia – e o macrocosmo, a 

história. A reorganização do mundo em pequena escala serviria como propedêutica para 

a reorganização das forças sociais, econômicas e políticas. Benjamin veria na filatelia a 

possibilidade de uma relação microcosmo – macrocosmo com o mundo real. 

 

 

2.4.2. A mônada de Benjamin: iluminação profana - do individual para o coletivo 

 

 

 O instante da iluminação do particular, que seria a obra, levaria ao coletivo, que 

poderíamos ver como presente histórico. A relação entre o individual e o coletivo em 

Benjamin remete, segundo Fürnkäs, à doutrina da mônada de Leibniz: “o método de 

Benjamin para a tradução do despertar do plano individual para o coletivo recorre a um 

procedimento monadológico”213 (FÜRNKÄSS, 1988, p.157). Esta tradução colocaria 

em pauta a analogia microcosmo-macrocosmo, onde haveria um paralelo entre as duas 

                                                 

212 Utilizo aqui a tradução de Rouanet (BENJAMIN, 1994), as outras citações foram traduzidas 
diretamente do alemão. 
213 Benjamin Methode zur übertragung des Erwachens ‘von Individuum aus aufs Kollektiv’ greift auf ein 
Monadologisches Verfahren zurück. 
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instâncias e, aquilo que ocorreria em uma, se passaria também em outra. Assim o 

indivíduo corresponderia ao microcosmo e a coletividade ao macrocosmo: “Se o 

despertar individual pode ser visto monadologicamente como microcosmo, o despertar 

coletivo e histórico seria o macrocosmo correspondente, no qual acontece em dimensão 

maior aquilo que também acontece em dimensão menor”214 (idem, pp.156-157) 

 Fürnkäs (1988) observa em Benjamin uma mudança no conceito de mônada em 

relação à teoria de Leibniz, uma “[...] nova e profana concepção da mônada [...]”215 

(idem, 156). Benjamin teria assim subtraído a noção de deus ou da substância divina do 

conceito de mônada, mantendo porém a característica de fim abrupto, de acordo com o 

parágrafo 6 da Monadologia de Leibniz, onde se define que “as Mônadas só podem 

começar e acabar instantaneamente, isto é que só podem [...] acabar por aniquilação” 

(LEIBNIZ, 2009, p. 25)  as transformações que as imagens sofrem são também 

características monadológicas, pois as mônadas transformam-se continuamente 

(parágrafo 10) (idem, p. 26). Tanto o indivíduo quanto a coletividade estão presentes na 

ideia de mônada, pois em cada uma delas está representado todo o universo. Assim, a 

ordem a que a mônada individual obedece, está também presente na ordem universal: 

“pois sendo a Mônada um espelho do universo, a seu modo, e achando-se o universo 

regulado numa perfeita ordem no representante [...] no corpo, por intermédio do qual o 

universo está representado” (idem, p. 37). A partir destas premissas podemos entender a 

relação da iluminação individual com a coletiva em Walter Benjamin. As imagens que 

levariam ao despertar fulminante em um indivíduo refletem também o despertar 

coletivo. Usando a técnica surrealista de colagens de imagens cotidianas, Benjamin teria 

relacionado o indivíduo e a coletividade no instante fulminante do despertar. 

 De modo semelhante aos surrealistas, que entendiam a sua produção de imagens 

como manifestação de imagens latentes, esquecidas no inconsciente coletivo, Benjamin 

pode afirmar o despertar mesmo como a estação central dialética de sua produção de 

imagens de pensamento, que por si mesmas e de forma fulminante (blitzartig) colocam 

em conjunção o individual e o coletivo.216 (idem, ibidem). O despertar assim 

                                                 

214 Kann das individuelle Erwachen monadologisch als Mikrokosmos gesehen werden, so das kolektive, 
geschichtliche Erwachen als der korrespondierde Makrokosmos, in dem sich in grösserem Massstab 
ereignet, was auch im kleinen geschiet. 
215 [...] neue und profane Konzeption der Monade [...] 
216 Ähnlichen den Surrealisten die Ihre Bildproduktion als Manifestation von latenten, im kollektiven 
Unbewusst vergessenen Bildern verstanden, kann Benjamin das Erwachen selbst als die dialektische 
Zentralstation seiner Produktion von Denkbildern behaupten, die wie von selbst und blitzartig 
Individuelles und Kollektives in Konjunktion zueinander treten lassen. 
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aconteceria em dois níveis: o individual e o coletivo, em um processo progressivo e 

gradual de sucessivos “despertares”. Nas Passagens (2006), Benjamin diz que: “o 

despertar como um processo gradual que se impõe na vida tanto do indivíduo quanto 

das gerações” (Benjamin, 2006, p. 435) K1,1 

 Benjamin descreve uma sincronia entre a memória individual e a coletiva: 

“como arqueólogos apresentam seus achados singulares no contexto de um passado 

coletivo, Benjamin se esforça por encontrar uma sincronia do conhecimento entre 

indivíduos e coletividades.”217 (Fürnkäss, 1988, p.148). Benjamin relaciona no 

Convoluto K das Passagens (2006) a juventude como a época do sono “A experiência 

da juventude de uma geração tem muito em comum com a experiência do sonho” 

(Benjamin, 2006, p.433). É interessante notar a permanência desta analogia no 

pensamento benjaminiano. Referimo-nos aqui ao texto de juventude A Bela 

Adormecida (Das  Dornröschen) (Benjamin, 1991, II, p.9 -12): “A juventude é porém a 

bela adormecida, que dorme e nao percebe o príncipe, que se aproxima para despertá-

la.” 218(1991, II, p.9). A juventude se mostra para Benjamin como a era do sono que 

repousa no mito. 

O processo gradual do despertar, que se dá tanto no indivíduo como na 

sociedade deveria acontecer a partir do sono, ou, melhor, a partir da estimulação do 

sonho. Benjamin considera a imagem do despertar um Cavalo de Tróia que explode a 

cidadela a partir de dentro: “ O despertar iminente é como o cavalo de madeira dos 

gregos na tróia dos sonhos” (Benjamin, 2006, p.437) K2,4. 

 Enfatizamos mais uma vez que a iluminação profana agiria no indivíduo 

mostrando a imagem do desejo de um inconsciente coletivo. A sua qualidade de 

mônada demonstra que uma vez deflagrada, a iluminação profana partiria da 

consciência do indivíduo, mas alcançaria o complexo social, o macrocosmo no qual o 

ser humano, como microcosmo, está inserido.  Assim a imagem da iluminação profana 

traria consigo a percepção da sociedade como um todo, e o desejo do indivíduo de se 

libertar das forças repressoras da coletividade.  

 

                                                 

217 Wie Archäologen ihre singuläre Funde notiwendigerweise in kollektiver Vergangenheit darstellen. 
Benjamin strebt eine Syncronie der Erkenntnis von Individuellen und Kollektiven an. 
218 Die Jugend aber ist das Dornröschen, das schläft und den Prinzen nicht ahnt, der naht, es zu befreien. 
Tradução nossa. 
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 2.4.3. Iluminação simbólica ou crítica teológica: as formas não autênticas da 

iluminação benjaminiana  

 

 

A aproximação entre o romantismo alemão e o surrealismo foi bastante 

documentada pela literatura crítica contemporânea de Walter Benjamin. Em 1937 é 

publicada a obra de Albert Béguin (1981), L’âme romantique et le revê: Essai sur le 

Romantisme allemand et la Poesie française219 , na qual o autor propõe uma filiação 

dos surrealistas franceses aos românticos alemães: os autores de Jena teriam sido os 

responsáveis pela introdução do tema do sonho na literatura, antecipando a atitude da 

vanguarda francesa. O crítico francês aponta para a relevância da aproximação de temas 

afins entre os autores de 1800 e os do século XX: “As afinidades que dão origem às 

grandes famílias espirituais importam mais do que o modo de transmissão das ideias e 

dos temas” 220 (BEGUIN, 1981, p. 16). Beguin analisa separadamente os autores de 

ambos os movimentos, ressaltando os temas recorrentes. 

No mesmo ano de 1937 Benjamin publica uma resenha do livro de Béguin221 

(BENJAMIN, 2013b, 167-170) na qual ressalta a visão de Béguin dentro do panorama 

da literatura alemã, colocando o movimento dos primeiros românticos na esteira dos 

místicos alemães (BENJAMIN, 2013b, p. 169). Conforme demonstramos ao longo 

deste trabalho, Benjamin considera a forma da arte, o meio [das Medium], e a reflexão 

decorrente – a arte vista como Darstellung -  o melhor caminho para  aproximar as duas 

épocas distintas. O dito “conteúdo” da obra perde a relevância, pois, limitar-se a ele 

seria colocar um aspecto não artístico como parâmetro para análise. A arte, para 

Benjamin, seria exatamente a reflexão. Uma análise que se prende a conteúdos e 

significados seria uma análise meramente regressiva ou teológica. 

 Esse ponto marcaria a diferença entre Béguin e Benjamin: o modo de 

aproximação do objeto usado pelo primeiro pode revelar uma visão histórica sobre o 

movimento e a sua época, mas não foi capaz de iluminar nem o movimento artístico, 

                                                 

219 A alma romântica e o sonho: Ensaio sobre o romantismo alemão. Obra sem tradução para o 
português. Utilizamos a tradução mexicana da obra, El alma romântica y el sueño, ensayo sobre el 
romanticismo aleman y la poesia francesa. Todas as traduções são de nossa autoria. 
220 Las afinidades que dan origen a las grandes famílias espirituales importan mucho mas que al modo de 
transmisión de las ideas y de los temas. 
221 título original: Albert Beguin: L’âme Romantique et le rêve (GS III, p.557). 
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nem o momento histórico em que ele aconteceu. Segundo Benjamin, “Ele [Béguin] não 

conta com a possibilidade de que o cerne real e sintético do objeto, como revelado ao 

conhecimento histórico, possa enviar uma luz na qual se decompõem as teorias do 

romantismo sobre os sonhos”222 (BENJAMIN, 2013b, p.196). Benjamin afirma que, 

para  Béguin, o objeto teria passado despercebido. Na resenha, Benjamin questiona a 

leitura de Béguin, remetendo à Goethe:  

 

Goethe lembra que aquele que empreende uma análise deve ter o 
cuidado de basear-se numa síntese autêntica. Por mais atrativo 
que seja o objeto tratado por Béguin, é de se perguntar como se 
coaduna com o conselho de Goethe a postura com que se acercou 
desse objeto”223 (idem, p. 168)  
 

Beguin não partiria então de uma síntese autêntica, para usar as palavras de 

Goethe. Ao invés disso, seu estudo parte de uma semelhança entre conteúdos; por isso, 

a sua aproximação ao objeto não permite abarcá-lo, e sua análise se ateria aos temas 

semelhantes entre românticos e surrealistas, sem levar em conta os aspectos formais de 

reflexão. 

Conforme pudemos observar, Benjamin cria uma série de conceitos baseados em 

pares antitéticos e complementares. Esses pares conceituais obedecem regras 

semelhantes aos conceitos antitéticos que levantamos no primeiro capítulo desta tese. 

Em Benjamin o conceito não só é delimitado pelo que ele é (em uma definição 

positiva), e por aquilo que ele não é (uma definição pelo oposto, negativa). O 

significado só pode ser captado quando a apresentação dos conceitos consegue pairar 

oscilante entre as duas definições. Essas podem surgir de um só termo, como o binômio 

antitético de iluminação profana, ou em pares conceituais, como os conceitos de 

experiência e vivência, ou experiência x perda de experiência, conceito de aura x 

conceito de perda da aura. Iremos ainda retomar o conceito de aura no terceiro capítulo, 

a fim de contrapô-lo ao conceito de objeto kitsch, propondo como par antitético o objeto 

aurático x objeto onirokitsch. Também reconhecemos em Benjamin uma relação 

                                                 

222 Er rechnet nicht mit der Möglichkeit, daß der wirkliche, synthetische Kern des Gegenstandes, wie er 
sich der historischen Erkenntnis erschließt, ein Licht aussenden könnte, in dem die Traumtheorien der 
Romantik zerfallen. (GS III, p. 560). 
223 Wer eine Analyse vornimmt, so erinnert Goethe, der sehe zu, ob ihr auch eine echte Synthese zugrunde 
liegt. So anziehend der von Beguin behandelte Gegenstand ist, es ist die Frage, wie die Haltung, in der 
der Autor sich ihm genähert hat, mit dem Goethischen Rat zu vereinbaren ist. (GS III p. 559).  
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antitética entre os conceitos de iluminação profana e iluminação teológica, evidente pala 

oposição dos termos teológico x profano da oposição teológico x profano. 

No texto sobre Willy Haas de 1931, Crítica teológica224 (2013b, p.127-130), 

Walter Benjamin apresenta um conceito de iluminação teológica que encerraria a obra 

em interpretações, destruindo, deste modo, o conceito de arte ligado à obra. “O motivo 

básico dessa visão é que a iluminação teológica das obras constitui a interpretação 

propriamente dita tanto de suas determinações políticas, quanto das determinações de 

suas modas, tanto de suas determinações econômicas, quanto de suas determinações 

metafísicas.” (BENJAMIN, 2013 b, p.129). A iluminação teológica das obras cria o que 

podemos chamar de uma capa mítica que impede a visão sobre o objeto. 

A iluminação teológica da obra se ocupa da obra pelo seu sentido, busca 

entender os “conteúdos” da arte, tal como o seu tema, sem levar em conta porem as suas 

características formais, ou seja: ignorando a definição de a arte como forma. Segundo 

Walter Benjamin (2002), a crítica de arte é a exposição da forma da arte e uma crítica 

que exponha somente os seus temas seria uma crítica que não pode alcançar o seu 

objeto, seria pois uma crítica que mantém uma distância mítica em relação ao objeto, e 

assim não pode iluminá-lo diretamente. Esta luz distante emana do mito que conforta o 

objeto. 

A iluminação profana suspende a lógica discursiva em um momento crítico – e 

ao invés de levar a uma conciliação, tal como creem vários críticos, como Otávio Paz 

(2012, pp.140-156) – cremos que, conforme afirma, entre outros, Michael Löwy (2002), 

a iluminação profana traga consigo uma imagem da revolução: a imagem que surge é 

sempre a imagem da possibilidade do despertar da consciência revolucionária.  

Como forma de conhecimento do mundo, a iluminação profana estaria ligada, ao 

mesmo tempo, à negação da objetividade e à construção de uma nova visão do mundo. 

Neste processo, há uma ressignificação dos objetos cotidianos, deslocados de sua 

função, produzindo um instante de reflexão crítica em que o objeto se desfaz no clarão 

do entendimento. O próximo capítulo busca apresentar as características surrealistas da 

escrita de Walter Benjamin. 

 

 

                                                 

224 Theologische Kritik Zu Willy Haas “Gestalten der Zeit“ (GS III p. 275-278). 
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3. A escrita surrealista de Walter Benjamin 

 

 

Ao lado da influência do primeiro romantismo alemão no pensamento de Walter 

Benjamin, reconhecemos também uma grande influência da estética surrealista em sua 

obra, pois o modo de escrita de Benjamin seria, em si, uma escrita surrealista. A estética 

surrealista está presente  não somente na colagem e no fragmento, mas também nas 

imagens que surgem do texto. No segundo capítulo desta tese ressaltamos as 

características surrealistas tal como surgem na obra de Walter Benjamin, buscando 

definir alguns pontos. Em primeiro lugar, a delimitação do objeto surrealista e o 

conceito de kitsch onírico de Walter Benjamin; em seguida, a leitura do  mito do 

despertar como forma dos mitos primitivo, do amor e do sonho; e, finalmente, 

destacamos as formas propedêuticas da iluminação profana: as coleções e a arte, 

apontando, ao fim, a diferença entre uma crítica que levasse à iluminação e uma crítica 

teológica, que reafirma a posição mitificada do objeto. O modo de escrita dos ensaios de 

Walter Benjamin assenta em uma escolha consciente pelo olhar surrealista, 

concentrando-se nos objetos kitsch e buscando suas características oníricas (de kitsch 

onírico), nos mitos do despertar e nas formas autênticas de iluminação. 

De acordo com Michel Löwy, Walter Benjamin teria se entusiasmado com o 

surrealismo, não obstante tentasse observá-lo a uma certa distância, mantendo-se longe 

dos principais atores do grupo: “[...] Benjamin tenta fugir de uma fascinação que lhe 

parece perigosa e destacar a diferentia specifica de seu próprio objeto [...] sem com isso 

recusar-se a recolher a herança filosófica do surrealismo” (LÖWY, 2002, p.40). 

Benjamin mantém uma distância crítica com o movimento, o que não o impede de 

pensar e utilizar as práticas surrealistas na sua escrita. 

A afinidade do pensamento de Benjamin com as ideias e práticas surrealistas 

está ligada também ao impacto que a Primeira Guerra teve sobre sua geração. Como os 

artistas e escritores surrealistas, também Benjamin constata a mudez e a pobreza de 

experiência dos combatentes retornados do front, traumatizados pela tecnologia da 

guerra. O campo de batalha fez do homem “mais pobre em experiência comunicável” 

(BENJAMIN, 1994, p. 198). Em Benjamin, a tecnologia, seja ela a serviço da guerra ou 

a da vida moderna (bondes, aviões, fábricas), não é vista como apaziguadora, mas 

sempre como um elemento que provoca afastamento do ser humano das condições 

tradicionais de existência:  
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Uma geração que ainda fora a escola num bonde puxado por 
cavalos se encontrou ao ar livre numa paisagem em que nada 
permanecera inalterado, excetos as nuvens, e debaixo delas, num 
campo de forças de torrentes e explosões, o frágil e minúsculo 
corpo humano (BENJAMIN, 1994, p. 198). 

 

Ainda que tenha usado tanto a teoria quanto o método surrealista em grande 

parte de sua obra, Benjamin dedicou-se à exclusivamente à teoria do surrealismo em 

apenas dois textos. São eles o “Traumkitsch”, que poderia ser traduzido como Kitsch 

onírico225 ou Onirokitsch (Ricardo Ibarlucía), escrito em 1925, e o texto “Surrealismo, 

último instantâneo da inteligência europeia”, de 1929. 

 Em seu comentário extenso a esse último texto, Karlheinz Barck226 (in 

LINDNER, 2012, pp. 386-399) demonstra que o mesmo, Der Sürrealismus, Die letzte 

Momentaufnahme der europäischen Intelligenz  (O surrealismo, último 

instantâneo da inteligência europeia), funciona como um esquema teórico para a 

construção da Obra das Passagens. A leitura que Benjamin teria feito dos textos 

surrealistas seria a fonte teórica para o tema do despertar: “A leitura de Benjamin destes 

textos [de Aragon] não é nem exegética, nem apologética; é motivada pela busca de 

uma estrutura teórica, de um plano piloto para a Obra das Passagens”227 (BARCK, in 

LINDNER, 2012, p.386). 

Barck chama a atenção para o título do artigo benjaminiano, no qual transparece 

a influência da língua francesa, sinalizada pelo uso incorreto do trema em “der 

Sürrealismus” (ao invés da grafia correta em alemão, sem trema: Surrealismus), com 

isso Benjamin induziria, em alemão, a uma pronúncia afrancesada da palavra, levando o 

leitor a um estranhamento inicial com o subtítulo. Ainda segundo Barck, o subtítulo 

assinalaria, também, com o termo Momentaufnahme, uma imagem dialética que 

traduziria o pensamento histórico de Walter Benjamin em uma imagem fotográfica: “o 

novo pensamento histórico, em torno do qual o trabalho de Benjamin gravitava, são as 

imagens dialéticas como instantâneos” 228 (idem, p.397). Como em uma fotografia de 

                                                 

225 Alexia Bretas traduziu por kitsch do sonho (2008, p. 18). 
226  Obra sem tradução em português. Todas as traduções desta obra são de nossa autoria. 
227  Benjamin Lektüre dieser Texter ist weder exegetisch noch apologetisch, sonder motiviert durch die 
Suche nach einer theoretischen Armatur, nach einem Grundriss für die Passagenarbeit. (BARK, 2012, p. 
386)  
228 Das neue geschichtliche Denken, um sich das Benjamins Arbeit drehte, dialektische Bilder als 
Momentaufnahmen. 
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rápida exposição, a imagem de um instante no tempo é fixada, ou seja, retirada desse 

continuo temporal. 

A seguir, iremos apontar algumas características da escrita benjaminiana, 

destacando, entre elas, as formas narrativas que levam ao despertar da consciência. 

Walter Benjamin constrói seu discurso, como poderemos observar nos subcapítulos em 

seguida, buscando o despertar da consciência crítica em uma iluminação profana. A 

construção crítica do pensamento, a opção ensaística e a criação das imagens que 

emergem da escrita são os elementos necessários à iluminação profana. 

  

 
3.1. O despertar da consciência pela crítica de arte 
 

 

 O conceito romântico de crítica é fundamental para entendermos o conceito de 

arte de Walter Benjamin. Segundo o conceito romântico, o movimento  de reflexão 

parte do sujeito em direção ao objeto e volta ao sujeito como um pensar de segundo 

grau. Essa fórmula corresponde à noção do não-eu de Fichte e confere um dado objetivo 

à crítica de arte, pois ainda que a crítica aconteça no sujeito, ela partiria do objeto. O 

pensar então se dá em um movimento de expansão do eu em direção ao objeto e de 

retorno ao sujeito. 

 A reflexão provoca, neste vai e vem do pensar, uma espécie de elevação 

sucessiva, que faz o pensamento atingir um momento de iluminação em um átimo, que 

se manifesta por um clarão, no instante em que o sujeito faz a conexão da forma 

empírica com a ideia (infinito das formas). De acordo com a reflexão romântica, a obra 

e o sujeito seriam elevados em conjunto pela reflexão a este cume, que seria o Witz. O 

Witz surge sempre, como apresentamos no primeiro capítulo da tese, acompanhado de 

seu par Witz-Blitz. Para Benjamin essa luz dada pelo Witz-Blitz é a luz sóbria que, ao 

causar um ofuscamento na obra singular, permite a visão da Ideia: 

 

A absolutização das obras feitas, o procedimento crítico, era 
para ele [Schlegel] o que havia de mais elevado. Isso se deixa 
simbolizar, numa imagem, como a produção do ofuscamento da 
obra. Este ofuscamento – a luz sóbria – faz com que a 
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pluralidade das obras se extinga. É a Ideia.229 (BENJAMIN, 
2002, p.121) 

 
É o instante do Witz que insere a obra no infinito das formas, e é este o instante 

da ironia romântica: a destruição da forma empírica por sua integração ao infinito das 

formas artísticas. A luz que incide sobre a obra provoca um ofuscamento, ou seja, há um 

excesso de luz que eleva a obra do plano singular para o plano mais geral e abrangente, 

o da Ideia. Assim a obra é iluminada pela razão: o entendimento estético pode então 

perceber a Ideia, ou seja, para Benjamin, os românticos operaram uma inversão da 

concepção platônica de ascensão às ideias. Antes de voltarmos ao modo como Walter 

Benjamin subverte a doutrina das Ideias devemos retomar alguns pontos já vistos sobre 

o conceito benjaminiano de crítica. 

 De acordo com o que vimos no capítulo sobre o romantismo alemão, o produto 

da reflexão, o pensar do pensar sobre a obra, constituiria para os românticos a dimensão 

crítica de uma obra. O conceito de crítica benjaminiano foi aprendido com os 

românticos alemães: a crítica deveria completar a obra, pois só a crítica é capaz de 

revelar suas múltiplas possibilidades, sem cristalizar-se numa leitura unívoca. A crítica 

completa a obra, ou seja, a obra não é finalizada pelo artista, mas somente se realiza (ou 

se atualiza) no momento de sua reconstrução crítica, de modo que a completude da obra 

se dá no momento da leitura, pois é o leitor que realiza essa atualização da obra. Assim, 

a existência da obra dependeria da leitura.  Esse seria o pressuposto de que parte toda a 

arte de vanguarda: o objeto existiria em relação a (ao conceito de arte; ao conceito de 

museu, ao conceito de sociedade). Cada atualização modificaria a obra de modo a se 

tornar parte integrante do conceito de conteúdo coisal (Sachgehalt) da mesma da obra. 

Benjamin teria aprendido com Schlegel que a forma fragmentária seria aquela 

que, em sua gênese, deixa preparado o lugar do observador e da crítica, ou seja, ela seria 

“consciente” de sua incompletude. A obra não aparentaria uma unidade natural, 

tornando evidente a necessidade de uma interpretação crítica. Para Benjamin a crítica 

seria o ponto central da teoria romântica da arte: “Na arte romântica, porém, a crítica 

não é apenas possível e necessária, mas, antes, em sua teoria encontra-se de modo 

inevitável o paradoxo de uma valorização superior da crítica do que da obra.”230 

                                                 

229 Es läßt sich in einem Bilde versinnlichen als die Erzeugung der Blendung im Werk. Diese Blendung - 
das nüchterne Licht - macht die Vielheit der Werke verlöschen. Es ist die Idee. (GS I p.119)  
230 In der romantischen Kunst aber ist Kritik nicht allein möglich und notwendig, sondern unausweislich 
liegt in ihrer Theorie die Paradoxie einer höheren Einschätzung der Kritik als des Werkes. (p.119) 
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(BENJAMIN, 2002, p.121). A construção do pensamento, como demonstra Kant na 

Crítica da faculdade do juízo estético (1995), não seria somente um produto da 

evolução da lógica cartesiana: ela seria ativada no momento em que a faculdade crítica 

percebe a sua incapacidade de abarcar o objeto e convoca a imaginação em seu auxílio. 

A imaginação, assim estimulada, tem a capacidade de ajudar a construir aquilo que não 

pode ser percebido, seja pela sua grandeza ou pela sua ausência.  

Segundo Peter Bürger (2008), a religião criou o modelo de mundo a ser retratado 

pela arte: “[...] os ideais religiosos são a medida daquilo que deveria existir na 

realidade.” (BÜRGER, 2008, p.29). Desta forma, a crítica de arte estaria ligada à crítica 

da religião. Bürger remete à origem etimologia do termo “crítica” no grego krinein:”[...] 

divorciar, separar [...]”, e a interpreta como a distinção entre “[...] a verdade e a não 

verdade da ideologia.” (idem, p.31). A crítica manteria assim intacto o conteúdo de 

verdade do objeto, mas o tornaria transparente para as análises das ideologias nele 

embutidas, de modo que “a crítica destrói as ilusões religiosas (não o conteúdo de 

verdade da religião) para tornar o homem capaz de agir” (idem, p.33). Na Crítica de 

arte (2002), Benjamin afirma que a crítica eleva o pensamento até a verdade: “ser 

crítico implica elevar o pensamento tão acima de todas as conexões, a tal ponto que, por 

assim dizer magicamente, da compreensão da falsidade das conexões, surgiria o 

conhecimento da verdade” (BENJAMIN, 2002, p. 56). A crítica permite ao pensamento 

entender as relações reificadas, perceber o mito apaziguador (“a falsidade das 

conexões”) e alcançar a dissipação das ilusões. Este conhecimento surge 

“magicamente”, não como uma construção racional mas como uma apresentação da 

verdade.  

Jeanne Marie Gagnebin (2005) chama a atenção para a tradução do termo 

Darstellung em português231. Conforme a distinção já feita em Kant, Darstellung seria a 

                                                 

231 O primeiro mal-entendido a ser dirimido é uma questão de tradução. A palavra Darstellung — 
utilizada por Benjamin para caracterizar a escrita filosófica — não pode, (aliás, nem deve), ser traduzida 
por “representação”, como o faz Rouanet (que comprendeu perfeitamente o alcance do texto, conforme 
sua “Apresentação” muito esclarecedora demonstra, mas que o traduziu, às vezes, de maneira pouco 
precisa), nem o verbo darstellen pode ser traduzido por “representar”. Mesmo que essa tradução possa ser 
legítima em outro contexto, ela induz, no texto em questão, a contra-sensos, porque poderia levar à 
conclusão de que Benjamin se inscreve na linha da filosofia da representação — quando é exatamente 
desta, da filosofia da representação, no sentido clássico de representação mental de objetos exteriores ao 
sujeito, que Benjamin toma distância. Proponho, então, que se traduza Darstellung por “apresentação” ou 
“exposição”, e darstellen por “apresentar” ou “expor”, ressaltando a proximidade no campo semântico 
com as palavras Ausstellung (exposição de arte) ou também Darstellung, no contexto teatral 
(apresentação). GAGNEBIN, Jeanne Marie. “Do conceito de darstellung em Walter Benjamin ou verdade 
e beleza“, revista Kriterion, Belo Horizonte, 2005, pp. 183-190. p.184 
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exposição ou apresentação, em contraposição a Vorstellung, que seria a representação. 

A exposição da ideia se afasta do discurso direto, que expõe o conteúdo transmissível e 

é captada pelo pensamento racional. Benjamin aprende com os românticos o significado 

do pensar crítico, o pensar do pensar (pensar de segundo grau) e o pensar do pensar do 

pensar, (pensar de terceiro grau). Esses diferentes modos de pensar não estão mais 

ligados à representação, mas sim à apresentação, são pensamentos sobre uma forma. 

Para Jeanne Marie Gagnebin, são as outras possibilidades do conhecimento que o 

pensamento oferece: “Pensar filosoficamente não é única e exclusivamente conhecer ou 

refletir sobre as condições e possibilidades do conhecimento humano.” (GAGNEBIN, 

2005, p. 186). É através da Darstellung que a arte se conecta ao conhecimento, uma vez 

que a crítica seria um modo de pensar sobre a forma da obra de arte, sendo a crítica que 

lhe confere valor gnosiológico.  

Os termos Darstellung e Vorstellung, tais como Kant232 (1995, p. 196) os 

apresenta na sua terceira crítica, são fundamentais para entendermos a mudança na 

concepção da arte no século XX, em especial, aquela de Walter Benjamin, assim como 

apresentada ao longo de sua obra. Darstellung traduziria o conceito de “apresentação”, 

que seria a apresentação estética de uma ideia, enquanto que o termo Vorstellung 

traduzir-se-ia por “representação” e seria o a representação do deleite ou dor233.  

 Para Benjamin, o que poderia ser percebido na obra de arte é a Darstellung, a 

apresentação de sua forma: o modo como as partes são dispostas na obra. A Darstellung 

se liga à forma, em oposição ao conceito de Vorstellung, a representação do conteúdo da 

obra. A representação do conteúdo de uma obra não é capaz de revelar algo sobre esta 

obra, nem é capaz atingir o espectador; esses efeitos são fruto do modo como a obra é 

construída – o pensar sobre a obra é ligado à apresentação (Darstellung), ou seja, à 

percepção da forma. Deste modo, sendo a Darstellung a exposição da Ideia da obra, 

Benjamin inverte desta forma o axioma platônico e afirma que a verdade da obra está na 
                                                 

232 Kant explica a questão da forma de apresentação dos conceitos puros no parágrafo 59 da Terceira 
Crítica. A intuição não é capaz de chegar ao conceito, mas ele pode ser exposto: "...Uma intuição tal que 
o procedimento da faculdade de juizo é mediante ela simplesmente analógico ao que ela observa no 
esquematismo, isto é, concorda com ele simplesmente segundo a forma da reflexão, não do conteúdo." 
(KANT, 1995, p. 196). 
233 A tradução de Valerio Rodhen e António Marques (1995) para português contém um glossário no qual 
constam os dois termos. "Apresentação" (Darstellung, exhibitio) e "exposição": "Apresentar = colocar ao 
lado do conceito a intuição correspondente; = representar esteticamente; = hipótese do infinito, de uma 
ideia, de ideias estéticas; é a faculdade da imaginação." (Rodhen e Marques, in Kant, 1995, p. 333). 
"Representação (Vorstellung) bela de uma coisa (não = coisa bela) toda representação liga-se a deleite ou 
dor" (KANT, 1995, p. 367) 
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aparência da mesma. A essência de uma obra de arte, ou a sua verdade, não pode ser 

explanada, mas somente exposta.  

A exposição da Ideia e seu caráter de proximidade remetem ao conceito 

benjaminiano de destruição da aura. Há uma relação de antinomia entre os conceitos de 

aura (que é a emanação da tradição) e de iluminação profana, que forma uma entre as 

tantas constelações opositivas que podem ser identificadas na obra de Walter Benjamin. 

A luz que emana da aura vem da tradição, da unicidade da obra, tem um caráter 

totalizante ou orgânico. A iluminação profana é uma luz que surge como explosão, e 

que não vem sendo construída ao longo de séculos de exposição, firmando o seu valor 

de culto. A luz profana surge da forma fragmentária, que provoca à reflexão. A aura é a 

luz que surge do passado, do que está longe. A sua autoridade vem da distância 

temporal, atestado pela unicidade, que a diferencia daquilo que é cópia. Como observa 

Taisa Palhares, a aura legitima a autoridade da obra: 

 
A aura denota o modo de ser da obra de arte no contexto da 
tradição: Aura autenticidade como original, peça única produzida 
pela mão do autor. E que desfruta por isso de uma superioridade 
qualitativa sobre a qual se legitima sua autoridade com relação às 
falsificações, e da qual deriva seu poder de testemunho histórico. 
(PALHARES, 2006, p.51) 

 
A autoridade histórica do objeto único faz com que o objeto aurático esteja 

sempre distante; ao contrário, no processo da iluminação profana, o objeto está 

próximo. O conceito de Darstellung subjacente ao da iluminação profana deixa sempre 

transparecer a ideia como a essência que está na aparência: a Ideia é exatamente aquilo 

que está visível.  No texto sobre a Obra de Arte, Benjamin afirma que o fim da aura 

“resultou numa teologia negativa da arte”234 (BENJAMIN 1994, p. 171), pois nada se 

espera da exposição além da obra mesma. 

A Darstellung, tida como a exposição da Ideia, permite que o pensamento crítico 

abarque a obra pela sua forma, pois a forma da obra é a forma como a Ideia se expõe. 

Em Benjamin, a apresentação revela a ideologia da obra, tornando o mito visível; 

divorciando, pela crítica, o mito religioso - que não se mostra como tal - dos mitos do 

despertar, que  revelam a si e as estruturas históricas em que estão inseridos. 

 

                                                 

234 ...eine negative Theologie der Kunst... (GS I, p. 441) 
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3.2. O ensaísmo benjaminiano 

 

 

O ensaio é o gênero escolhido por Walter Benjamin para exposição do 

pensamento crítico. Uma vez que é um gênero que oferece a possibilidade do vagar das 

ideias. O ensaio proporciona um ir e vir do pensamento, mimetizando, assim, a forma 

da reflexão crítica. O processo da análise crítica sobre uma obra se assemelha ao modo 

de construção do ensaio, ou seja, o ensaio se propõe a uma aproximação não direta ao 

objeto, um modo de envolver o objeto descobrindo-o nas suas próprias contradições. A 

cada aproximação o grau de conhecimento aumenta, novas críticas são colocadas. Na 

literatura ensaística, o meio é sempre a língua. Uma vez que as línguas são 

historicamente datadas, podemos perceber que a cada nova crítica de uma obra se 

acrescenta a leitura de um tempo, que faz parte do teor factual (Sachgehalt) da obra. No 

ensaio sobre as Afinidades eletivas de Goethe, Benjamin (2009) divide o 

conhecimento da obra em dois lados, o teor de verdade (Wahrheitsgehalt) que não pode 

ser exposto, o algo sempre oculto nas obras, e o Sachgehalt, formado pela tradição, que 

se torna mais aparente quanto mais aumenta a distância temporal entre a recepção e a 

gênese de uma obra. 

No texto sobre o Drama Barroco, Benjamin mostra que o caminho próprio para 

a aproximação da verdade seria o do desvio. Em alemão, o termo “caminho”, “Weg”, é 

a raiz para o termo “desvio”, “Umweg”, um “descaminho”. Benjamin usa o desvio como 

método de escrita, conforme afirma no seu “Prefácio epistemológico”: “Método é 

caminho indireto, é desvio. A representação como desvio é portanto a característica 

metodológica do tratado.”235 (BENJAMIN, 1994, p.50) Assim, uma vez que o desvio 

será o método, podemos concluir que o Weg (caminho) será o Umweg, (desvio), este 

desvio seria o próprio caminho da reflexão, que assim poderia deixar transparecer a 

Ideia. Conforme ressalta Imaculada Kangussu: “Então, o método ou o caminho (Weg) – 

apresentado neste célebre prefácio como desvio, descaminho (Umweg) – enquanto 

forma de apresentação da verdade, não pode ser inerente a uma estrutura da consciência, 

mesmo que seja uma consciência transcendental, como acontece em Kant” 

(KANGUSSU in SELIGMAN-SILVA, 2007, p.162). Essa ideia corresponderia à forma 

originária [Urform] de Goethe, que não pode ser encontrada no mundo da natureza, mas 
                                                 

235 Darstellung als Umweg - das ist denn der methodische Charakter des Traktats. (GS I, p. 209) 
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que a arte deixa transparecer. Imaculada Kangussu define a verdade, em Walter 

Benjamin, como correspondente ao conceito platônico puro, às Ideias. “A verdade, para 

Benjamin, é uma ideia. Os conceitos são temporais e referem-se ao conhecimento – por 

isso, ainda que se tornem anacrônicos, a verdade do sistema pode permanecer viva. A 

verdade se refere à ideia e, como tal, é eterna, ainda que mutável e mutante em sua 

forma de aparecer” (idem, p. 162). Neste sentido, Benjamin se aproxima da 

apresentação que ele mesmo faz de Goethe no último capítulo do Crítica de arte no 

romantismo alemão, (2002, pp.112-121) . O caminho para a exposição da verdade (a 

Ideia) será o caminho do desvio. 

Benjamin define o desvio como um oscilar constante, um retorno continuo que 

desvela detalhes ainda não percebidos na obra: “O pensamento volta continuamente ao 

princípio, regressa com minúcia à própria coisa”236 (BENJAMIN, 2011 b, p.16). Deste 

modo, o pensamento exposto no ensaio seria análogo à contemplação do objeto: “Este 

infatigável movimento de respiração é o modo de ser específico da contemplação”237 

(idem, ibidem). O ensaio reproduz o movimento do pensamento ao buscar abarcar um 

objeto em diferentes perspectivas. O olhar não deve focar o objeto, mas difundir-se ao 

seu redor, como uma contemplação distraída, na qual o olhar poderia captar mais do que 

a razão consciente é capaz de perceber. 

A exposição feita pela arte não segue o caminho direto até o seu objeto, mas 

sempre oscila ao redor da obra, fazendo um desvio [Umweg], que nem sempre será pelo 

caminho mais curto. Jeanne Marie Gagnebin se pergunta: “Em proveito de quê? De um 

recomeçar e de um retomar fôlego incessantes em redor da Sache selbst, da coisa 

mesma (to on ontôs), centro ordenador e simultaneamente inacessível do pensar e do 

dizer.” (GAGNEBIN, 2005, p.188). Assim, segundo Gagnebin, a reflexão benjaminiana 

a respeito da obra de arte demonstra que a obra se tornaria um centro, em direção ao 

qual buscamos nos aproximar pelo caminho mais longo, um caminho que passa sempre 

pela linguagem, pois só assim o percurso até o objeto poderá ser conhecido. O objeto, 

como a coisa em si, continua nos escapando. Para Gagnebin (2005), a consciência da 

estrutura linguística do pensamento é o que afasta Benjamin do kantismo:  

 

                                                 

236 Ausdauernd hebt das Denken stets von neuem an, umständlich geht es auf die Sache selbst zurück. (GS 
I, p. 208) 
237 Dies unablässige Atemholen ist die eigenste Daseinsform der Kontemplation. (GS I, p. 208) 
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Esse progressivo afastamento de Kant deve-se, em boa parte, ao 
aprofundamento, por Benjamin, da reflexão sobre o caráter 
sprachlich (linguístico, lingual, de linguagem) da atividade 
filosófica, isto é, também, porque as línguas são históricas, sobre 
o caráter essencialmente histórico do filosofar. (GAGNEBIN, 
2005, p.186) 

 

Conforme já tratamos, ao falarmos do romantismo no primeiro capítulo, para 

Benjamin, como para Schlegel, o pensamento seria baseado na linguagem 

(BENJAMIN, 2002, p.53). Deste modo, sendo a linguagem o meio por onde se dá o 

pensar, a filosofia, como Benjamin a entende, seria o pensar a linguagem como 

autoconhecimento, uma vez que toda a filosofia se assenta sobre seu próprio meio. No 

pensamento sprachlich em Schlegel e Benjamin, a ideia ou essência deve ser exposta na 

língua, e o pensar, como exercício estético, é a exposição da linguagem. A visão da 

filosofia clássica, que teria como fim o conhecimento da verdade, se mantém na visão 

da linguagem de Benjamin e outros filósofos, como assinala Jeanne Marie Gagnebin 

(2005, p.189):  

 

Mas é também aquilo que aproxima Benjamin da grande 
corrente da filosofia, que define a filosofia como a forma de 
exposição da verdade: Na esteira de Platão (e, igualmente, na da 
crítica hegeliana a Kant), Benjamin insiste na legitimidade de 
uma outra prática do pensar filosófico: um acompanhar pelo 
pensar e pela Vernunft a auto-exposição da verdade. 
(GAGNEBIN, 2005, p.189).  

 

Assim, segundo Gagnebin, a filosofia de Benjamin buscaria através da 

linguagem a auto-exposição da verdade. O pensar, que, no Benjamin da Crítica de Arte 

(2002) é a reflexão romântica, deveria ser acompanhado pela faculdade de juízo 

estético. Acompanhando este modelo, podemos entender que Benjamin tenha concebido 

o instante máximo da reflexão como a visão do sublime. A exposição da verdade se dá 

no instante em que a reflexão toca seu ponto mais largo, que provoca a paralisação dos 

sentidos do entendimento racional (Verstand) e a iluminação da consciência por uma 

percepção diferente, dada pelo juízo estético. O juízo estético surge subitamente, 

proporcionando um entendimento além da capacidade racional e discursiva. 

Este instante de iluminação da consciência dado pela arte, como vimos no 

primeiro capítulo, seria o instante da ruptura parabática dado pelo Witz/Blitz. O Witz 

marcaria o momento no qual a obra de arte singular se conecta com a ideia de arte. 
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Cremos que Benjamin tenha operado um desvio do ponto de vista romântico do Witz 

para chegar à iluminação profana. Assim, Benjamin provoca um deslocamento da meta 

abstrata do Witz, que se direcionava ao ideal da arte, convertendo-a numa meta concreta, 

real e histórica; assim, a obra de arte surrealista deveria se conectar não com a Ideia mas 

sim com a realidade, com o momento histórico e político em que era produzida. 

Benjamin opera com isso uma profanação do conceito romântico de puras formas 

artísticas, desviando o foco de sua iluminação para o mundo real. Na introdução de Rolf 

Tiedemann à Obra das Passagens, o editor descreve a tentativa de Benjamin de 

resgatar conceitos antigos e aplicá-los para descrever experiências modernas:  

 
Desde o início de seu interesse pela filosofia, Benjamin procurava 
um conceito de experiência que deveria romper as barreiras 
impostas por Kant, resgatar ‘a plenitude do conceito de 
experiência dos primeiros filósofos’ e restituir as experiências da 
teologia. As experiências dos surrealistas ensinaram-lhe que não 
se trata do restabelecimento da experiência teológica, mas sim de 
sua transposição ao mundo profano238 (TIEDEMANN in 
BENJAMIN, 2006, p.18) 

 

Benjamin, inserindo-se assim nesta busca surrealista de uma filosofia plena, 

reconhece no conceito romântico do Witz um centro teológico: a arte. O conceito de 

experiência surrealista opera uma conversão de elementos originalmente teológicos para 

o plano da vida laica. Desta forma, propomos que Benjamin, no seu conceito de 

iluminação profana, tenha conscientemente buscado uma profanação da experiência 

teológica da arte; a iluminação benjaminiana é profana em duplo sentido: profana a 

experiência religiosa, incendiando-a no cotidiano e, ao mesmo tempo, profana o mito ao 

suspender a vigência da harmonia entre o homem e o seu destino.  

Na exposição do pensamento reflexivo, o ensaio se apresenta como o gênero 

oscilante entre a literatura e a filosofia que se adéqua ao processo de aproximação 

exigido pela reflexão. É uma forma de escrita que nasce com Montaigne para expressar, 

ao mesmo tempo, a subjetividade e o conhecimento objetivo do mundo. Segundo 

Adorno, no ensaio, o modo de abarcar o objeto não será o direto, obedecendo à lógica 

do conhecimento, mas sim uma aproximação que envolve o objeto de várias formas. Ao 
                                                 

238 Seit sein Philosophischen Anfängen war Benjamin auf der Suche nach einen Erfahrungsbegriff, der 
die von Kant gesetzten Einschränkungen sprängen und die „Fülle des Erfahrungsbegriffes der frühen 
Philosophen“ wiedergewinnen, die Erfahrung der Theologie restituieren sollte. Die Erfahrung der 
Surrealisten lehrten ihn freilich, dass es nicht um die Wiederherstellung theologische Erfahrung gehen 
konnte, sondern um deren Überführung in der Profanität ( TIEDEMANN, in BENJAMIN, GS. V, p.18). 
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contrário da objetividade do tratado filosófico, “o ensaio, em contrapartida, incorpora o 

impulso anti-sistemático em seu próprio modo de proceder, introduzindo sem 

cerimônias e “imediatamente” os conceitos, tal como eles se apresentam.” (ADORNO, 

2003, p. 28). O modo de apresentação é fundamental no ensaio, o objeto não é 

apresentado como um “dado” mas é envolvido pela escrita, que revela, no conjunto do 

texto, suas diferentes facetas. Assim, Adorno afirma que o modo de exposição é 

característico do ensaio: “A exposição é mais importante para o ensaio do que para os 

procedimentos que, separando o método do objeto, são indiferentes à exposição de seus 

conteúdos derivados”. (idem, ibidem, p. 29)  

Essa capacidade do ensaio de apresentar o objeto sem delimitá-lo a  priori seria, 

segundo Adorno, característica da escrita benjaminiana: “O ‘como’ da expressão deve 

salvar a precisão sacrificada pela renúncia à delimitação do objeto, sem todavia 

abandonar a coisa ao arbítrio de significados conceituais decretados de maneira 

definitiva. Nisso, Benjamin foi o mestre insuperável” (idem, ibidem)  O texto não expõe 

sua matéria de modo direto, mas ele envolve a matéria narrada, criando imagens que, 

emergindo do texto, o completam ou esclarecem. O ensaio é precisamente o gênero que 

permite ao autor este desvio. 

Também para Sven Kramer239 (1991), o ensaio se diferencia do tratado, porque, 

enquanto este apresenta um ponto de vista persuasivo, o ensaio busca dialeticamente 

abarcar o objeto por diferentes aspectos, envolvendo também o leitor neste processo:  

 
O ensaio não está interessado na persuasão, mas na averiguação 
da verdade. Isto o diferencia do tratado, ainda que este alegue 
apresentar a verdade, para isso escolhe uma forma que se dirige 
retórico-didaticamente ao leitor, e não aquela que o objeto 
exige.240 (KRAMER, 1991, p. 15) 

 

Em Benjamin esta busca pela verdade será marcada, conforme veremos, pelo 

efeito dado pelas diferentes formas de iluminação. O texto não se fecha em si mesmo, 

mas remete a um entendimento maior e crítico do mundo, pois rompe com a vigência do 

mito apaziguador. 

                                                 

239 Obra sem tradução em português, todas as traduções são de nossa autoria. 
240 Der Essay ist nicht na Persuasion interessiert, sondern an der Wahrheitsfindung. Das unterscheidet 
ihn vom Taktat, das zwar vorgibt, die Wahrheit darzulegen, dafür aber eine Form wählt, dis sich 
rethorisch-didaktisch am Leser ausrichtet, nicht an derjenigen, die die Sache verlangt.  
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Conforme apresentamos, o modo de aproximação ao mundo que o ensaio 

mimetiza se assemelha à descrição dos experimentos de visualidade alterada, como 

aqueles com as drogas: “O fumador do ópio ou do haxixe tem a experiência do olhar 

que é capaz de encontrar cem lugares diferentes num único.”241 (BENJAMIN, 2010, 

p.75242) . Se o ensaio é o método do desvio e da errância, este caminho sinuoso se 

aproxima do passeio do flaneur pelas galerias, como já assinalou Alexia Bretas (2008). 

Em vez de seguir um caminho direto e objetivo até o objeto, o ensaio capta o objeto 

pelas suas sombras, pois sabe que ele é sempre volátil. Não é um saber que fixa um 

ponto, mas um saber que envolve e acompanha as transformações, por isso mesmo é um 

método mais apropriado às ciências humanas, pois permite a transformação tanto do 

objeto, quanto da percepção do sujeito: 

 

Marcados pelo estigma do inacabamento, são ambos guiados 
pelo mesmo método epistemológico-crítico, já anunciado no 
livro do Barroco: o do desvio. Neste caso, tanto a flanerie 
quanto o êxtase da droga cumprem, em última instancia, um 
único propósito: adotar a “errância” como instrumento 
catalisador de uma certa desordem produtiva, fundamental para 
uma posterior reorientação espaço-temporal da experiência 
histórica. (BRETAS, 2008, p.186) 

 

Segundo Bretas, Benjamin se aproximará do surrealismo por essa característica 

da errância. O surrealista, como o ensaísta, não fixaria seu objeto, mas captaria somente 

suas sombras, suas nuances. O objeto surrealista ficaria sempre à deriva por não poder 

ser fixado. Do mesmo modo se comporta o ensaísta com a sua matéria. O surrealismo 

não se interessaria em dissecar o objeto, expondo-o completamente. O que importa são 

as diferentes formas que este objeto pode tomar, as múltiplas instâncias a que ele 

remete, a sua capacidade de criar sempre novos significados e não se fixar em nenhum, 

mantendo o caráter enigmático de seu objeto. Neste sentido, como aponta Bretas, captar 

o objeto pelas suas imagens mutantes seria como o trabalho do sonho para o sonhador, 

as formas contraditórias que um objeto pode tomar surgiriam como partes não 

conflitantes:  

 

                                                 

241 Der Opiumraucher oder Haschischesser erfährt die Kraft des Blikkes, hundert Orte aus einer Stelle zu 
saugen. (GS VI, p. 607) 
242 Também em BENJAMIN, 2013, p.165 
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Assim, a não pouco incômoda aproximação benjaminiana do 
onírico equivale, no limite, a seu método de trabalho – via 
programática de acesso ao instante da cognoscibilidade em que a 
realidade pisca os olhos, e o interprete de sonhos faz valer o seu 
direito ao aqui e agora da história. (idem, p.187) 

 

 O piscar de olhos da realidade a torna autônoma em relação ao observador,  não 

podendo nunca ser fixada, surgindo em flashes, como instantâneos promotores de 

lucidez, de esclarecimento. O objeto surrealista é sempre errante e inacabado, por isso, 

dadas as características do ensaio, ele seria o gênero adequado à descrição do objeto 

surrealista.  

Em seu livro sobre a autobiografia em Walter Benjamin, Carla Damião (2006) 

busca esclarecer o modo como o caráter subjetivo se dá no ensaio. Nele, o sujeito não se 

esquivaria por trás do saber científico e impessoal; ele não só estaria presente, como 

apresentaria a sua transformação como um sujeito que aprende. Ao representar a 

subjetividade e a trajetória de crescimento, o ensaio, segundo Damião, compensaria a 

perda da dimensão humana no mundo moderno: 

 

A escolha de diferentes gêneros a ser comparados não parece 
aleatória, e lidamos também com a ideia de que Benjamin teria 
intuído corretamente a relação de declínio da “sinceridade” (do 
caráter social por ela composto) ao escolher a autobiografia, o 
diário e os autores Rousseau e Gide. Considerando, nesta 
hipótese, a ideia de que, para Benjamin, o gênero literário não é 
resultado de uma convenção prévia da qual se deduz uma obra, 
mas aquilo que se apresenta como resultado de relações internas 
a própria obra. (DAMIÃO, 2006, p. 68) 

 

 A escolha de um gênero privilegiado para a escrita benjaminiana não se daria 

por arbitrariedade, mas por ser a forma de escrita pelo desvio para um objeto que nunca 

pode ser captado. Assim o modo de escrita ensaístico mimetiza o seu objeto, e mantém 

a impossibilidade de uma definição unívoca sobre ele.
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3.2.1. A apresentação (Darstellung) da verdade e do belo em Walter Benjamin  

 

 

Como já observamos, em O conceito de crítica de arte no romantismo alemão 

(2002), Benjamin elabora uma inversão dos valores platônicos para a ascensão às Ideias, 

conferindo à arte a possibilidade de ascensão direta ao mundo das Ideias. Para Platão, a 

arte pertence ao grau mais distante da verdade, a cópia em terceiro grau que nada 

poderia ensinar sobre a Ideia, só enganar a razão de um tolo243. No ensaio sobre os 

românticos, Benjamin inverte a gradação platônica, colocando a arte diretamente ligada 

às Ideias, como assinala Gatti: “Em outras palavras, Benjamin não aceita a 

hierarquização ontológica entre o mundo das Ideias, como domínio da verdade, e o 

mundo dos fenômenos, como âmbito da ilusão, do engano e da opinião.” (GATTI, 

2009, p.94). Não há, portanto, para Benjamin, na visão de Gatti, uma separação 

ontológica entre mundo das Ideias e mundo dos fenômenos: “A descoberta de uma 

ordenação imanente ao objeto relativiza a terminologia platônica utilizada por 

Benjamin, evitando que o mundo das Ideias e o mundo dos fenômenos sejam 

compreendidos, platonicamente, como realidades ontologicamente distintas” (idem, 

p.106). Existiria, portanto, uma relação de correspondência entre o mundo das ideias e o 

dos fenômenos, “uma vez que o mundo das ideias é entendido como descrição ou 

imagem do mundo dos fenômenos, as ideias devem ser então caracterizadas como a 

reordenação dos fenômenos e não como uma realidade distinta deles” (idem, ibidem). 

Sendo assim, o modelo proposto por Benjamin permite que as Ideias sejam percebidas 

pela forma platônica mais inferior: a arte. O conteúdo musal244 da arte é, segundo 

Benjamin, aquilo que define o cânone goetheano, e ele só pode ser percebido na obra 

singular. Se, para os românticos, a reflexão eleva a arte à Ideia, que constituiria o Ideal 

da forma artística, dissolvendo a obra singular em um continuum das formas, para 

Goethe, o importante na arte é seu conceito de torso, no qual o conteúdo musal da arte, 

ou seja, seu ideal de conteúdo, transparece na obra de arte singular.  

A partir de uma reflexão sobre O banquete de Platão (s.d.), Benjamin vê no 

belo não a aparência de beleza, mas o teor de verdade: “A tese de que a verdade é bela 

deve ser compreendida no contexto do Banquete em que se descrevem os vários graus 
                                                 

243 PLATÃO, A república, livro VII. Sobre a divisão dos mundos na representação platônica ver a 
tradução de Maria Helena da Rocha Pereira, principalmente a página XXIX. 
244 O Conteúdo musal da arte seria a percepção das musas na arte. Ver: BENJAMIN, 2002, p. 115. 
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do desejo erótico. Eros – é este o sentido dessas passagens do diálogo – não trai o seu 

impulso originário ao orientar o seu desejo no sentido da verdade, pois também a 

verdade é bela”245 (BENJAMIN, 2011 b, p.19)  O teor de verdade se manifesta na 

dissolução da forma por um “incêndio”, que destrói a forma singular, tal como acontece 

no processo do Witz, que se dissolve em contato com o infinito das formas artísticas. Do 

mesmo modo que o fogo destrói os objetos liberando a energia da luz e do calor, a 

verdade surgiria da intensidade luminosa que dissolve a forma, conforme já 

observamos, e repetimos a citação benjaminiana: 

 
É neste sentido que ele descreve a verdade como o conteúdo do 
belo, mas ele não se manifesta em um desvendamento e sim 
num processo que pode ser caracterizado metaforicamente como 
um incêndio, no qual o invólucro do objeto, ao penetrar na 
esfera das ideias, consome-se em chamas, uma destruição, pelo 
fogo, da obra, durante a qual a sua forma atinge o ponto mais 
alto de sua intensidade luminosa. 246 (BENJAMIN, 1984, p.53-
54)  

 

A verdade surge como ponto mais alto da intensidade luminosa da obra, faz 

parte de seu modo de apresentação: a dissolução da exposição nas Ideias é o incêndio da 

forma. O instante mais luminoso está na disposição dos elementos da obra, em 

particular, da obra escrita. “O cerne da tese de Benjamin consiste em mostrar que a 

verdade é produzida no processo mesmo da exposição. Em outras palavras, a verdade 

não é concebível como puro pensamento, mas em sua relação íntima com a linguagem, 

a qual não é oral e sim escrita.” (GATTI, 2009, p.96). A forma de exposição apresenta a 

ideia, “é [...] o entrecruzamento entre verdade, linguagem e história na concretude 

mesma das obras literárias” (idem, p.91). Para Benjamin a Ideia está contida na 

linguagem: “A ideia é da ordem da linguagem, mais precisamente, na essência da 

                                                 

245 Wenn die Wahrheit schön genannt wird, so ist dies irr. Zusammenhange des ),Symposions« zu 
begreifen, das die Stufenfolgen der erotischen Begehrungen beschreibt. Eros - so muß verstanden werden 
- wird seinem ursprünglichen Bestreben nicht untreu, wenn er sein Sehnen auf die Wahrheit richtet; denn 
auch die Wahrheit ist schön. (GS I, p. 210-211)  
246 In diesem Sinne also entwickelt er die Wahrheit als den Gehalt des Schönen. Nicht aber tritt er zutage 
in der Enthüllung, vielmehr erweist er sich in einem Vorgang, den man gleichnisweise bezeichnen dürfte 
als das Aufflammen der in den Kreis der Ideen eintretenden Hülle, als eine Verbrennung des Werkes, in 
welcher seine Form zum Höhepunkt ihrer Leuchtkraft kommt. (GS I, p. 211)  
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palavra, aquele momento em que está é símbolo”247 (BENJAMIN, 2011 b, 24-25).    O 

objeto de arte expõe todas as relações que o constituíram como tal: 

 
Somente a exposição permite compreender essas relações, na 
medida em que ela reconstitui esses elementos no próprio 
discurso sobre o objeto. Ela mostra que não só a arte, mas 
também a filosofia apresentam-se como o esforço histórico e 
linguístico de expor reiteradas vezes e em diversas 
configurações aquele que é seu objeto por excelência: a verdade. 
(GATTI, 2009, p.91)  
 

A verdade da arte só pode ser apresentada na sua forma singular, de modo que 

só pode ser aprendida pela fagulha do objeto no instante da dissolução da sua forma. A 

luz aparece na obra de Benjamin reiteradas vezes e em diversas configurações, o que 

permitiria concluir que as imagens de luz semeadas ao longo de sua obra nada mais 

seriam do que fagulhas dessa verdade, que só pode ser apreendida em suas 

configurações singulares. A relação forma/conteúdo coincide, sendo esta a verdade 

inerente à literatura: a obra existe como exposição dela mesma. Há um fragmento na 

Infância Berlinense (2013 c) intitulado “A meia” no Benjamin relata uma brincadeira 

de criança que constrói, em uma imagem, esta coincidência entre conteúdo e forma: 

“Ele [o jogo infantil] me ensinou que a forma e o conteúdo, o invólucro e o que ele 

envolve, são uma e a mesma coisa. E levou-me a extrair da literatura a verdade com 

tanto cuidado quanto a mão da criança ia buscar a meia dentro da sua ‘bolsa’” 

(BENJAMIN, 2013 c, p.101). Assim, e como sublinha Gatti, a verdade se coloca na 

apresentação (Darstellung) da verdade: “também é tal primado da verdade que define a 

crítica filosófica como exposição (Darstellung) da verdade, por oposição a sua 

representação (Vorstellung) na consciência”. (GATTI, 2009, p. 91). Assim podemos 

deduzir que a literatura, e também a filosofia, têm então a sua verdade colocada na 

forma de exposição, como uma apresentação (Darstellung) de si mesma, ou da sua 

própria verdade. Do mesmo modo que, em Benjamin, conteúdo e forma coincidem, na 

imagem da meia que se enrola sobre si mesma, revelando ser a sua forma o seu próprio 

conteúdo. 

Para Benjamin, o conteúdo de verdade é indissociável da ideia de forma, como 

enfatiza Rochlitz: “ [...], será, em ultima instância, o conteúdo de verdade, mas, para ele, 

                                                 

247 Die Idee ist ein Sprachliches, und zwar im Wesen des Wortes jeweils dasjenige Moment, in welchem es 
Symbol ist. (GS I, p. 216) 
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tal conteúdo não é dissociável da forma”. Segundo Rochliz, partindo do conceito de 

absoluto fichteniano, ou seja, o eu transcendental do conhecimento, Benjamin teria 

apreendido que o conceito de forma se uniria ao teor de verdade:  

 

O conceito de forma provem da Doutrina da Ciência de Fichte 
[...], a forma é, ao mesmo tempo, a estrutura transcendental do 
conhecimento, sua condição de possibilidade e o que limita 
ainda a reflexão que deve, então, elevar o objeto da reflexão à 
segunda potência (ROCHLITZ, 2003, pp.84-85) 

 

Assim a forma seria a própria reflexão, e o limite externo da reflexão, no qual o 

conhecimento abarca a fronteira externa, é onde a forma empírica se dissolve no infinito 

das formas. O conhecimento não fica somente restrito ao limite do objeto; outrossim a 

reflexão eleva o objeto até a sua diluição como forma empírica. Neste instante o 

conhecimento alcançaria o infinito das formas. 

Em paralelo com a dissolução do objeto no infinito das formas, que 

corresponderia à ascensão à Ideia pela crítica, o belo seria alcançado também pela 

faculdade mimética da linguagem. Em uma longa nota de pé de página, em Sobre 

alguns temas em Baudelaire (1996), Benjamin discorre sobre a sua visão acerca do 

Belo, e suas formas de reconhecimento: a visão histórica, que se realizaria pela 

mortificação das obras pela crítica, o belo não estaria na obra, mas na história de sua 

recepção.  

  

O belo pode ser definido de dois modos: em suas relações com a 
história e com a natureza. Em ambas, a aparência, o elemento 
problemático do belo irá se impor. (A primeira relação será 
apenas esboçada. O belo é, segundo sua existência histórica, um 
apelo à união com aqueles que outrora o haviam admirado. O ser-
capturado do belo é um ad plures ire, como os romanos 
chamavam a morte. A aparência do belo consiste, para efeito 
desta caracterização, em que o objeto idêntico buscado pela 
admiração não se encontre na obra. Esta admiração recolhe o que 
as gerações anteriores admiraram na obra. Um pensamento de 
Goethe estabelece aqui a última conclusão de sabedoria: “Tudo 
aquilo que produziu grande efeito, na verdade não pode mais 
absolutamente ser julgado”) 248. (BENJAMIN, 1996, pp.132, 133)  

                                                 

248 Das Schöne ist zwiefältig definierbar in seinem Verhältnis zur Geschichte wie zur Natur. In beiden 
Beziehungen wird der Schein, das Aporetische im Schönen, zur Geltung kommen. (Die erstere sei nur 
eben angedeutet. Das Schöne ist seinem geschichtlichen Dasein nach ein Appell, zu denen sich zu 
versammeln, die es früher bewundert haben. Das Ergriffenwerden vom Schönen ist ein ad plures ire, wie 
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Ao lado da elevação crítica da obra, a doutrina das correspondências permite o 

reconhecimento do belo nas obras empíricas. Porém o belo não pode ser encontrado na 

obra, mas sim na tradição que a obra mantém. A segunda aparência do belo encontra-se 

na referência de Goethe e ao não julgamento do belo: o belo seria a percepção dos 

arquétipos, que já citamos como conteúdo musal.  Benjamin continua sua extensa nota, 

trazendo a questão da semelhança para a da linguagem e sobre a natureza problemática 

do belo: 

 
Em relação com a natureza, o belo pode ser definido como aquilo 
que apenas “permanece essencialmente idêntico a si mesmo 
quando velado” [...]. As correspondances nos dizem o que 
devemos entender por este véu. Pode-se considerar este último 
(para resumir de forma certamente ousada) o elemento 
“reprodutor” na obra de arte. As correspondance representam a 
instância, diante da qual se descobre o objeto de arte como um 
objeto fielmente reproduzido, e, por conseguinte, inteiramente 
problemático. Se quiséssemos reproduzir esta aporia com os 
recursos da língua, chegaríamos a definir o belo como o objeto da 
experiência no estado da semelhança. Esta formulação coincidiria 
com a formulação de Valery: “O belo exige talvez a imitação 
servil do que é indefinível nas coisas.”249 (BENJAMIN, 1989, 
pp.132, 133)  

 

Em Benjamin, a faculdade mimética teria a função especial de, além de 

reconhecer, também produzir a mímese, como assinala Jeane Marie Gagnebin (1997, p. 

95). Conforme o postulado aristotélico, de que a capacidade mimética seria natural ao 

homem, Benjamin afirmaria que o homem não apenas reconhece a mímese, como 

também a produz. Os jogos infantis, segundo a visão de Benjamin, atestariam esta 

faculdade como algo inato no ser humano. Segundo a autora, para Benjamin, essa 
                                                                                                                                               

die Römer das Sterben nannten. Der Schein im Schönen besteht für diese Bestimmung darin, daß der 
identische Gegenstand, um den die Bewunderung wirbt, in dem Werke nicht zu finden ist. Sie erntet ein, 
was frühere Geschlechter in ihm bewundert haben. Es ist ein Goethewort, das hier der Weisheit letzten 
Schluß lautbar macht: Alles, was eine große Wirkung getan hat, kann eigentlich gar nicht mehr beurteilt 
werden.) (GS I, p. 638-639) 
249 Das Schöne in seinem Verhältnis zur Natur kann als das bestimmt werden, was wesenhaft sich selbst 
gleich nur unter der Verhüllung bleibt. […]. Die correspondances geben Auskunft darüber, was unter 
solcher Verhüllung zu denken sei. Man darf diese leztere, mit einer freilich gewagten Abreviatur. als das 
,Abbildende’ am Kunstwerk ansprechen. Die correspondances stellen die Instanz dar, vor der der 
Gegenstand der Kunst als ein treulich abzubildender, dadurch allerdings durch und durch aporetismer, 
vorgefunden wird. Wollte man versuchen, im Material der Sprache selbst diese Aporie nachzubilden, so 
käme man dahin. das Schöne zu bestimmen als den Gegenstand der Erfahrung im Stande des 
Ähnlichseins. Diese Bestimmung würde sich wohl mit Valérys Formulierung decken: .Das Schöne fordert 
vielleicht die servile Nachahmung dessen, was in den Dingen undefinierbar ist.«  (GS I, p.639) 
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capacidade mimética reconhece as semelhanças que são determinadas pela história 

como semelhantes. Assim, a contribuição de Benjamin teria sido a de criar uma história 

da percepção das semelhanças:  

 

O homem é capaz de produzir semelhanças porque reage, 
segundo Benjamin às semelhanças já existentes no mundo. De 
maneira paradoxal, essas semelhanças não permaneceram as 
mesmas no decorrer dos séculos. A originalidade da teoria 
benjaminiana está em supor uma história da capacidade 
mimética. Em outras palavras, as semelhanças não existem em 
si, imutáveis e eternas, mas são descobertas e inventadas pelo 
conhecimento humano, de maneira diferente, de acordo com as 
épocas. (GAGNEBIN,1997, p.96) 

 

 A noção do belo seria, desta forma, construída historicamente, mas o ato de 

reconhecer o belo seria inerente às capacidades humanas. Além disso, supomos aqui que 

o belo, para Benjamin, apoia-se na visão romântica de Schlegel e, principalmente, na 

visão poética de Hölderlin, que entende como belo aquilo que provoca a reflexão, e não 

o que provoca deleite, como já nos referimos, na crítica de arte do romantismo alemão 

“a reflexão é o oposto ao êxtase” (BENAMIN, 2002, p. 106) 

Essa visão de uma percepção das imagens miméticas que retrocede tanto na 

história a ponto de se tornar ancestral teria, segundo Wofgang Bock (2010), feito com 

que Benjamin intuísse uma instância arquetípica do belo. Reconhecer a beleza seria 

assim um impulso primário, uma pulsão independente. A relação do belo com a 

natureza, assim como formulada por Benjamin, seria, para Bock, uma imagem 

arquetípica do messias: 

 

Esta representaria a instância, por assim dizer, a forma 
arquetípica [Urform] simbólica e messiânica, daquilo que a arte 
mantém na aparência [Schein] e aquilo que ela, no campo da 
língua, não consegue alcançar pela identidade, por ser ela, feita 
por homens 250 (BOCK, 2010, p.72) 251 

 

Em A doutrina das semelhanças (1994), Benjamin, apresenta a percepção da 

arte como sendo análoga à percepção da chegada do Messias, que surgiria num 
                                                 

250 Diese stelle die Instanz, so-zusagen die symbolisch-messianische Urform dessen dar, was die Kunst im 
Schein enthält und was sie im Feld der Sprache, da sie von Menschen gemacht ist, nicht identisch 
erreichen kann. Sem tradução em português. Todas as traduções da obra são de nossa autoria. 
251 Sem tradução em português. Todas as traduções da obra são de nossa autoria. 
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relampejar, ou seja, a percepção da arte é descrita como semelhante à forma arquetípica 

da aparição do Messias: “Sua percepção, em todos os casos, dá-se num relampejar. Ela 

perpassa, veloz, e embora talvez possa ser recuperada, não pode ser fixada, ao contrário 

de outras percepções.” (BENJAMIN, 1994, p.110). 

A percepção do “teor do belo”252 (Gehalt des Schönen) uniria, segundo Bock 

(2010, p.72), “religião, história, natureza e arte na teoria benjaminiana”253 (idem, 

ibidem). Esta percepção estaria em decadência na época moderna, mas ainda poderia ser 

encontrada na arte, naquilo “que acontece no processo da recepção de uma obra de 

arte.”254(idem, ibidem). Segundo Benjamin, a percepção de todo o conteúdo material da 

obra permitiria a visão do belo: “A relação entre a elaboração micrológica e a escala do 

todo, de um ponto de vista plástico e mental, demonstra que o conteúdo de verdade 

(Wahrheitsgehalt) se deixa apreender apenas através da mais exata descida ao nível dos 

pormenores de um conteúdo material (Sachgehalt)”255 (BENJAMIN, 2011 b, p. 17). 

 Na obra sobre os românticos, Benjamin deixa claro que a reflexão é uma 

intensificação do grau de conhecimento. Aquilo que Benjamin define como “a reflexão 

é o ato intencional de compreensão do sistema” (BENJAMIN, 2002, p.53). A reflexão 

se expande aumentando um conhecimento que oscila dialeticamente entre o mais 

concêntrico (o sujeito) e o mais excêntrico (o sistema de relações), conforme o 

movimento próprio da reflexão.  Tal como sublinha Gatti: “todo o conhecimento, entre 

os quais a crítica se encontra, é também um conhecimento de si mesmo, e que se efetiva 

por uma teoria de diversos graus de intensificação da reflexão, segundo a qual as 

unidades do real se incorporam [...]” (GATTI, 2009, p.36) no meio de reflexão, na arte. 

A reflexão intensificada proporciona o conhecimento do real a partir do objeto artístico. 

Rochlitz assinala que Benjamin consideraria a “verdade” uma categoria estética: 

aquilo que Benjamin chama de belo “[...] só pode dever sua validade a razões estéticas, 

por exemplo, a uma verdade que poderia ser formulada, bem ou mal, em termos 

teóricos” (Rochlitz, 2003, p.74). A fim de buscar na arte um teor de verdade, Benjamin 

operaria, portanto, como registra Rochlitz, uma unificação entre o modelo de crítica 

romântica e a Ideia goetheana e seus conteúdos arquetípicos: “[...] Benjamin enfoca os 

                                                 

252 Gehalt des Schönen 
253 Religion, Geschichte, Natur, und Kunst in Benjamins Theorie 
254 der sich im Prozess der Rezeption eines Kunstweks einstellt 
255 Die Relation der mikrologischen Verarbeitung zum Maß des bildnerischen und des intellektuellen 
Ganzen spricht es aus, wie der Wahrheitsgehalt nur bei genauester Versenkung in die Einzelheiten eines 
Sachgehalts sich fassen läßt.(GS I, p. 208) 
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limites da crítica romântica, baseada no conceito de reflexão, introduzindo a ideia 

goetheana de conteúdo arquetípico da arte do qual ele deduzirá seu conteúdo de 

verdade” (idem, p.76). Benjamin, segundo Rochlitz, teria tentado unir essas teorias ao 

sublime kantiano,  de modo que a natureza reflexiva do belo pudesse guiar o espectador 

a níveis cada vez mais elevados até a verdade absoluta: “A reflexão romântica é mística; 

de um lado, ela faz da reflexão um processo ontológico, de outro, por meio da reflexão 

dessa reflexão, ela pretende ascender à verdade absoluta”. (idem, p.80). 

Desta forma, o conceito de teor de verdade, assim como proposto por Benjamin 

no ensaio sobre as Afinidades Eletivas (1994), uniria a visão romântica da crítica, não 

apenas à noção de conteúdos arquetípicos de Goethe, mas também à sobriedade poética 

de Hölderlin, buscando uma síntese entre a estética goetheana, a dos primeiro-

românticos e a poética hölderliniana da sobriedade: “A tarefa que Benjamin confere ao 

seu trabalho por vir é a de operar uma síntese entre a estética de Goethe e aquela dos 

românticos” (idem, p.92). Benjamin, contudo, subverte a ideia goetheana, negando a 

existência de um só arquétipo ou protofenômeno (Urphänomen) e afirmando ideias 

plurais e irredutíveis a uma só imagem: “A esta ideia única, Benjamin substituirá, na 

Origem do Drama Barroco Alemão, as ideias-formas plurais, irredutíveis, que ele 

próprio designará como os “ideais” de Goethe” (idem, p.92). Benjamin une o 

pressuposto romântico da criticabilidade das obras, na qual se afirma que uma obra de 

arte é definida como tal pois permite a crítica, e a visão goetheana dos puros conteúdos, 

que se deixam transparecer como conteúdo musal da obra. O ponto de contato é a 

reflexão sóbria, oposta a “mania de Platão” (BENJAMIN, 2002, 106), que permite que 

o pensamento se eleve e perceba a Ideia que subjaz a forma empírica. Essa reflexão 

ascendente seria lúcida e conduziria à verdade: “A literatura é concebida como um 

exercício de lucidez e mesmo de cálculo, na vertente oposta do sentimento e do 

entusiasmo” (ROCHLITZ, 2003, p.88). Assim, segundo Rochlitz, Benjamin, teria 

modificado a visão da obra de arte romântica, introduzindo no esteticismo romântico 

um teor de verdade, que conferiria um valor superior à arte.  

Em Benjamin, o belo da arte deveria ser entendido como algo objetivo, teor de 

beleza, não como fenômeno para o deleite subjetivo, pois não se confunde com a 

aparência sensível da beleza. O belo seria a revelação do teor de verdade da obra, belo é 

o entendimento que a obra revela sobre si e a reflexão que ela proporciona. A obra de 

arte bela não produz o deleite, mas é aquela que provoca a reflexão. A verdade não é 

bela, mas pode ser exposta: “isso não implica na estetização da verdade, mas o 
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reconhecimento de sua verdade expositiva: ela não aparece em si mesma, mas numa 

configuração sensível” (Rochlitz, 2003, p.95). A obra de arte teria o poder de apresentar 

a verdade através da reflexão, operando, assim, a inversão do modelo platônico: “em 

outras palavras, a crítica pode ser definida como o processo em que a aparência sensível 

da obra de arte é traduzida em verdade filosófica” (idem, ibidem). Pois a Ideia se revela, 

através da reflexão crítica, na forma aparente da obra. 

3.2.2. A dialética paralisada benjaminiana 

 

 

O conceito de dialética de Walter Benjamin, tal como exposto na Critica de 

Arte (2002), apresenta uma visão peculiar do movimento dialético que não está de 

acordo com o ponto de vista do marxismo ortodoxo. A dialética na qual Benjamin 

desenvolve o seu pensamento é uma dialética negativa256/257, que, diferentemente do 

conceito de dialética tradicional hegeliana, não produz síntese. No primeiro capítulo de 

sua tese sobre O conceito de crítica de arte no romantismo alemão (2006), Benjamin 

afirma que o pensamento de Fichte, a partir da colocação do Eu-Absoluto, havia tomado 

dois rumos: por um lado, seguia o caminho de Hegel, preconizando o pôr, a primeira 

parcela da dialética, na qual o eu se coloca; por outro lado, toma o caminho de 

Schleiermacher, onde o centro de pensamento era focado na reflexão infinita: “O 

romantismo fundou sua teoria do conhecimento sobre o conceito de reflexão, porque ele 

garantia não apenas a imediatez do conhecimento, mas também, e na mesma medida, 

uma particular infinitude do seu processo.”258 (BENJAMIN, 2006, p.30) Para Benjamin, 

a afirmação de Schleiermacher de que a “Auto intuição e intuição do universo são 

conceitos intercambiáveis; daí por que cada reflexão é infinita259“ (idem p.42) era o 

ponto central da reflexão ou seja, para Benjamin, é fundamental marcar o caráter 

infinito da reflexão, e portanto, também da interpretação da obra de arte. Deste modo, 

Benjamin escreve, nas Passagens Parisienses (2006) que a “Dialética na imobilidade é 

                                                 

256 Sobre este assunto ver: Susan Buck-Morss, 1981 
257 O termo "dialética negativa", que geralmente se relaciona a obra de Theodor W. Adorno também 
aparece na obra benjaminiana com um sentido semelhante.  
258 Die Romantik gründete ihre Erkenntnistheorie auf den Reflexionsbegriff nicht allein, weil er die 
nmittelbarkeit der Erkenntnis, sondern ebensosehr, weil er eine eigentümliche Unendlichkeit ihres 
Prozesses garantierte. (GS I, p. 21) 
259 Selbstanschauung und Anschauung des Universums sind Wechselbegriffe; darum ist jede Reflexion 
unendlich. (GS I, p. 35) 
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a quintessência do método” 260 (BENJAMIN, 2006, p. 949), pois o pensamento 

dialético, em sua oscilação entre dois pontos, é o modo de proceder da própria ensaística 

benjaminiana, tal como já analisamos neste capítulo. 

Para Susan Buck-Morss (1981), Benjamin propõe um tipo de conhecimento 

diferente do lógico discursivo, embora equiparasse a arte à ciência do ponto de vista 

epistemológico. As proposições dos discursos estético e técnico-científico 

convergiriam, como assinala Buck-Morss, a um saber igualmente válido, retirando 

assim, da técnica, a exclusividade do saber científico: 

 

Benjamin e ele [Adorno] consideravam a arte como uma forma 
de conhecimento científico. Talvez sua contribuição mais 
importante tenha sido uma forma de revelação secular, e em 
insistir na convergência estrutural das experiências científicas e 
estéticas. Desafiavam assim um dualismo fundamental do 
pensamento burguês, a oposição binária entre a “verdade” 
científica e a arte como “ilusão” que havia caracterizado o 
pensamento burguês desde o século XVII 261(BUCK-MORSS, 
1981, p.17). 262 

 

A revelação laica operada pela arte, assim como defendida por Benjamin, seria, 

como assinala Buck-Morss, uma afirmação de que a arte seria capaz de um 

conhecimento tão valido quanto o científico.  

O modo como cada época criaria suas semelhanças pelas imagens arquetípicas e 

como irão lê-las nos objetos de arte, segundo Benjamin, provém de um conhecimento 

coletivamente constituído. Também segundo Buck-Morss, a filosofia da linguagem de 

Benjamin conteria uma teoria da linguagem e da recepção: “os objetos eram mudos. 

Mas o seu potencial expressivo (para Benjamin linguístico) tornava-se legível ao 

filósofo atento que os ‘nomeava’, traduzindo este potencial à linguagem humana das 

palavras e, portanto, fazendo-os falar” (idem, ibidem). A cada época, os objetos 

artísticos puderam significar coisas diferentes, mas sempre dentro de certos modelos 

arquetípicos. Assim Buck-Morss, entre outros, identifica na visão estética de Walter 

                                                 

260 Dialektik im Stillstand - das ist die Quintessenz der Methode. (GS V, p. 1035) 
261 Benjamin y el [Adorno] consideraban al arte como una forma de conocimiento científico. Quizá su 
contribución más importante fue una forma de revelación secular, y en insistir en la convergencia 
estructural de las experiencias científica y estética. Desafiaban así un dualismo fundamental del 
pensamiento burgués, la oposición binaria entre la “verdad” científica y el arte como “ilusión”, que 
había caracterizado al pensamiento burgués desde el siglo XVII.  
262 Tradução nossa. 
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Benjamin uma aproximação entre as obras do barroco e da vanguarda, bastante 

presentes em Rua de Mão Única (1995). Em ambos, o que importaria seriam as 

alegorias: “mas se o estilo de ambas as obras é antitético, o conteúdo do trabalho antigo 

mantém uma surpreendente afinidade com o novo.” 

Segundo Buckmorss (2002, p.41), “O estudo sobre o Drama Barroco tenta 

resgatar teoricamente a alegoria”, isto é, realizar uma salvação por assim dizer laica 

dessa figura tradicionalmente teológica.  Nas narrativas e reflexões compiladas no 

volume de Rua de Mão Única Benjamin teria executado uma “prática alegórica”, 

modificando o sentido do conceito de redenção:  

 

O estudo sobre o Trauerspiel tenta redimir alegoricamente a 
alegoria. Rua de mão única faz isso praticamente, e, no 
processo, transforma o significado da redenção. Não é o objeto 
alegórico (o drama barroco), mas a prática alegórica que redime 
(idem, ibidem).  

 

A alegoria, assim como a compreendeu Benjamin, seria formada por fragmentos 

de imagens dispostos por um processo de montagem arbitrário. Podemos perceber uma 

semelhança entre a montagem alegórica e a técnica de colagem surrealista.  Com efeito, 

as técnicas de montagem surrealista arrancam os objetos de sua vida funcional: “Sua 

atividade, afinal, não consiste senão em matar a ‘vida’ do material, isto é, arrancá-lo de 

seu contexto funcional, que é o que lhe empresta significado” (BÜRGER, 2008, p.129) 

Assim, a obra formada por fragmentos desconexos apontam para uma falta de sentido: 

“o vanguardista [...] junta fragmentos com a intenção da atribuição de sentido (onde o 

sentido pode muito bem ser a indicação de que não existe mais nenhum sentido)” (idem, 

p.130) 

Essa errância de sentido conforma uma dialética que não necessita de uma 

síntese imobilizada e harmonizadora. Mantendo as características da errância, a dialética 

benjaminiana não aceita uma síntese que abarque o final do processo e que seja a 

anulação das suas parcelas. Ao contrário, progride em uma dialética negativa, 

promovendo um movimento constante do pensamento, conforme ressalta Krakauer: 

 

Em absoluta coerência com o seu pensamento, não se trata mais 
para Benjamin de identificar as essências por meio de um 
conceito geral abstrato, pois o que lhe interessa é só a sua síntese 
dialética, que lhe assegura a plena concretude. (KRACAUER, 
2009, p. 280) 
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Ao manter as parcelas sem a anulação recíproca, cada etapa da operação 

dialética permite que uma nova visão do processo seja percebida na forma de sínteses 

parciais, rápidas e fugazes. Krakauer ressalta que o caráter instantâneo desta percepção, 

que se assemelharia a fagulhas: 

 

Se as significações se unem em torno de uma ideia, elas saltam 
de uma para a outra como fagulhas elétricas, ao invés de se 
“anularem” em um conceito formal. No curso da historia elas 
eventualmente se submetem a uma separação dialética e cada 
qual adquire uma história subsequente de si mesma, sobre si 
mesma. (KRACAUER, 2009, p. 280-281) 

 

Cada ideia, cada fagulha é capaz de iluminar toda a realidade, e este movimento 

obedeceria a uma dialética contínua. Este é o caráter monadológico que Krakauer 

reconhece em Benjamin, a ideia, como uma mônada, conforme já observamos no 

segundo capítulo desta tese, ao tratarmos das mônadas, contém a consciência de toda a 

sociedade, e segue o esquema de macro e micro-cosmo, no qual o mundo é explicado 

pela ideia, e esta se realiza no mundo: 

 
A diferença entre o pensamento abstrato tradicional e o de 
Benjamin seria, portanto, a seguinte: enquanto o primeiro dilui a 
plenitude concreta dos objetos, o último escava na densa matéria 
para expor a dialética das essências. Ele não aceita nenhuma 
espécie de generalidade e persegue o desenvolvimento de 
determinadas ideias ao longo da história. Uma vez que para 
Benjamin toda ideia é uma mônada, o mundo parece-lhe revelar-
se na representação de cada uma delas (KRACAUER, 2009, 
p.281) 

 

O pensamento benjaminiano alcançaria a plenitude concreta dos objetos pela 

exposição das suas essências. Essa seria a mônada que se revela em cada objeto 

singular. A forma do ensaio permitiria ao ensaísta mimetizar a reflexão, construindo um 

pensamento que capta o objeto por diferentes modos de aproximação. Walter Benjamin 

adota o gênero ensaístico pelas suas características abertas, dialéticas, e errantes, que lhe 

permitem mimetizar o processo do pensamento reflexivo que desconstrói o objeto, 

expondo-o em suas diferentes dimensões.  
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3.3. A imagem da escrita  

 

 

 A escrita benjaminiana cria imagens visuais, semelhantes a pequenas epifanias 

literárias. São imagens que emergem do texto, de modo que a leitura é captada também 

visualmente. No texto sobre o Surrealismo (1994), as imagens permitem uma leitura 

em perspectiva, multifacetada, que leva a um conhecimento guiado pela visão, e não 

pela razão, levando o leitor a jogos de decifração e de combinação de palavras. 

Do texto benjaminiano emergem imagens como iluminações profanas. Essa 

iluminação é a apresentação da ideia que é captada pela percepção estética. Para Carlos 

Prensa Júnior e Marisa Landim (2008), Benjamin teria elaborado uma proposta 

epistemológica (PERNISA e LANDIM, 2008, p. 27) do pensamento que se estrutura em 

imagens: “um pensamento seria construído através de noções visualizadas, imagens 

seriam utilizadas na sua construção, ou seja, a construção de um novo paradigma 

estético, cuja tentativa é pensar através de imagens.” (PERNISA e LANDIM, 2008, p. 

27). Adotaremos, aqui, o mesmo ponto de vista sobre o texto de Benjamin sobre o 

Surrealismo (1994), destacando as imagens que guiam a leitura. 

Em O surrealismo, último instantâneo da inteligência europeia (1994), 

Benjamin afirma a preponderância das imagens: “não há vestígio real, bem entendido, 

de anjos, de riqueza, de liberdade. Apenas imagens.”263 (BENJAMIN, 1994, p. 33) e 

que as imagens positivas perpetuam a crença no progresso natural da história. Somente 

o “pessimismo integral”264 (idem, p.34), ou seja, a descrença absoluta em todas as 

instituições, poderia oferecer uma saída.  A imagem do pessimismo integral que 

Benjamin nos oferece é construída pela ironia. Este pessimismo sem redenção seria 

apresentado como a  desconfiança em todas as instâncias da vida, e  uma única certeza 

irônica de que tudo será destruído.  

 
O que significa: pessimismo integral, sem exceção. 
Desconfiança acerca do destino da literatura, desconfiança 
acerca do destino da liberdade, desconfiança acerca do destino 
da humanidade europeia, e principalmente desconfiança e 
desconfiança em relação a qualquer forma de entendimento 
mútuo: entre as classes, entre os povos, entre os indivíduos. E 

                                                 

263 Von Engeln, Reichtum, Freiheit keine Spur. Alles nur Bilder. (GS II, p. 308) 
264 Pessimismus auf der ganzen Linie (GS II, p. 308) 
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confiança ilimitada apenas na IG Farben e no aperfeiçoamento 
pacífico da Força Aérea. E então?” 265(idem, p. 34) 

 

A ironia é apresentada na ideia do oximoro do aperfeiçoamento pacífico da 

Força Aérea e pelo resultado da união entre militar e industrialização médico-sanitária: 

a união irônico-figural (ironisch-bildhaft) nesta frase da referencia à indústria química e 

indústria bélica, que teve papel um papel de importância crescente durante a Alemanha 

da República de Weimar, e firmando, com o Nacional Socialismo, uma parceria 

sanitária que rendeu à história a sanitização da indústria do extermínio. Existe, nesta 

imagem, uma visão extremamente lúcida sobre a Alemanha dos anos 30. 

O conceito de fantasmagoria, de extração marxista, encaixa-se nas constelações 

conceituais luminosas, que Walter Benjamin utiliza para desenvolver seu pensamento. 

Para Margaret Cohen (1995)266, existiriam dois conceitos de fantasmagoria, uma 

mistificadora, e outra criticamente iluminadora. A fantasmagoria crítica seria correlata 

da imagem dialética: “O movimento de destruição da fantasmagoria relaciona-se 

intimamente a [experiência] Erfahrung como possibilidade de fazê-la reaparecer, 

mesmo que de maneira incompleta e fugidia.” (Damião, 2006, p.66). O surgimento de 

um tipo de experiência, que em sonhos ou em experiências ficcionais adentram o 

cotidiano, como na experiência surrealista, seria capaz de suspender a fantasmagoria, 

que é ligada ao mito moderno e a uma iluminação religiosa. Fantasmagoria seria, pois, 

um “encantamento do mundo da mercadoria” (idem, ibidem). 

Se Benjamin se utiliza, repetidas vezes, de metáforas de luz, é porque a luz está 

sempre ligada ao conhecimento na obra de Benjamin. A luz está presente não somente 

na sua construção conceitual (como é evidente pela centralidade em sua obra dos 

conceitos de Witz/Blitz, iluminação profana, aura, fantasmagoria), mas é também 

desencadeia uma reflexão original sobre as novas possibilidades estéticas com o 

advento da técnica da fotografia e do cinema.  

A posição que Benjamin assume perante o surrealismo é exposta logo no início 

do texto sobre O surrealismo se estende ao longo de dois parágrafos. Essa imagem 

                                                 

265 Beantwortung immer näher gekommen. Und das bedeutet: Pessimismus auf der ganzen Linie. Jawohl 
und durchaus. Mißtrauen in das Geschick der Literatur, Mißtrauen in das Geschick der Freiheit, 
Mißtrauen in das Geschick der europäischen Menschheit, vor allem aber Mißtrauen, Mißtrauen und 
Mißtrauen in alle Verständigung: zwischen den Klassen, zwischen den Völkern, zwischen den Einzelnen. 
Und unbegrenztes Vertrauen allein in I. G. Farben und die friedliche Vervollkommnung der Luftwaffe. 
Aber was nun, was dann? Hier tritt die Einsicht in ihr Recht, die im (GS II p. 308) 
266 Obra sem tradução em português. 
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surgida do texto é uma ecfrase, uma descrição de cena. Na qual, no canto, surge a fonte 

de onde brota um riacho, que se localiza em 1919. Este riacho desce em direção ao vale, 

onde, em um determinado ponto, foi colocada uma usina capaz de otimizar a força desta 

água. A imagem que se constrói ao longo do primeiro parágrafo é levemente distorcida 

no segundo parágrafo. O ponto de atenção do texto se desloca e busca o observador 

alemão: “O observador alemão não está situado na fonte.”267 (p. 21). Esse observador 

alemão que se situa no fundo do vale é capaz de avaliar todo o movimento. A sua 

experiência limite provocada pela 1ª Guerra, pela hiperinflação, pelas sucessivas 

tentativas de golpes até a ascensão de Hitler é o que poderia fazer com que o povo 

alemão pudesse compreender o movimento surrealista. Esta imagem apresenta uma 

cena tirada como um instantâneo fotográfico. Essas imagens são verdadeiras 

iluminações profanas que povoam o texto.  

Na passagem seguinte, Benjamin (BENJAMIN, 1994, p.23) descreve pelo 

negativo o que seria a iluminação profana. As obras surrealistas criariam experiências 

que não são literatura, não são somente experiências de sonho coletivo, e não são 

experiências com drogas. A experiência surrealista não produz somente “[...] os êxtases 

religiosos ou os êxtases produzidos pela droga [...]”268 (BENJAMIN, 1994, p. 23). 

Walter Benjamin somente nomeia o que não é a iluminação profana: não é religião, e 

não é droga. Benjamin parece subtrair a arte da sua comparação deixando assim uma 

imagem que não chega a se formar completamente: a iluminação profana “parece” ser a 

arte, mas o terceiro elemento fica, nesta alegoria disforme, irreconhecível. Em seguida 

Benjamin afirma que a inspiração para a iluminação profana é de “caráter materialista e 

antropológico”269 (idem, p. 23). Ou seja, anti-religioso e anti-mítico, mas cumprindo o 

ritual daquilo que é humano, como a linguagem e a arte. A imagem apresentada no texto 

benjaminiano não chega a se formar como uma imagem clara, mas permanece 

estranhamente suspensa, como seria de se esperar de uma fantasmagoria ou imagem 

fantasmagórica. 

A próxima imagem utilizada para apresentar o conceito de iluminação profana é 

uma parábola: a iluminação profana se assemelharia a um encontro de monges, cuja 

crença lhes proíbe de permanecer em lugares fechados. Benjamin afirma que “viver 

                                                 

267 Der deutsche Betrachter steht nicht an der Quelle (GS II, p.295) 
268 Es ist ja ein so großer Irrtum, zu meinen, von »sürrealistischen Erfahrungen« kennten wir nur die 
religiösen Ekstasen oder die Ekstasen der Drogen. (GS II, p.297) 
269 einer materialistischen, anthropologischen Inspiration, zu der (GS II, p. 297) 
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numa casa de vidro é uma virtude revolucionária por excelência”270 (idem, p. 24). O 

vidro é um material que não deixa marcas, não deixa rastros. A sua superfície é 

resistente às marcas do passado, a experiência não deixa nos vidro os vestígios que 

deixaria no barro. O viver em uma casa de vidro seria um rompimento com a evolução 

do interior burguês, o abandono do conforto aconchegante e intimista que as residências 

burguesas oferecem. 

Como analisamos no primeiro capítulo desta tese, os surrealistas cultivaram o 

mito da dama inalcançável, tal como a personagem Nadja, que Breton ora persegue, ora 

encontra nas ruas de Paris segundo Benjamin, Nadja deve se manter sempre 

inalcançável para Breton: “é o que ocorre com Breton. Ele está mais perto das coisas do 

que Nadja está perto, que da própria Nadja” 271(idem, p.25.). Para Benjamin, como já 

citamos no segundo capítulo, “no amor exotérico, a dama é de todos os seres o mais 

inessencial”272 (idem, p.25). O amor surrealista marca a não produtividade, o protesto 

contra o tempo da produtividade do mundo burguês. Na poesia medieval, o amor 

exotérico a dama servia como símbolo da verdade buscada pelo poeta. Benjamin veria 

neste amor a possibilidade do amor à verdade, que poderia iluminar o desejo de 

liberdade, que empunharia a revolução, e que poderia criar uma ordem política 

diferente: “Os dois fazem explodir as poderosas forças ‘atmosféricas’ ocultas nessas 

coisas. Imaginemos como seria organizada uma vida que se deixasse determinar, num 

momento decisivo, pela última e mais popular das canções de rua.”273(idem, ibidem) O 

amor surrealista é ligado ao protesto contra a moral burguesa, e em Benjamin, ele seria 

capaz de incendiar as massas revolucionárias com as canções de ordem e de amor 

coletivo.  

Benjamin apresenta a cidade de Paris como um microcosmo: “Também a cidade 

de Paris é um “pequeno mundo”. Ou seja, no grande cosmos as coisas tem o mesmo 

aspecto.”274 (idem, p.27). Os espaços privilegiados da cidade são os cruzamentos, as 

“inconcebíveis analogias e acontecimentos entrecruzados” (idem, p.27). A arte 

surrealista deveria iluminar a “crise artística”, o que equivaleria a romper com o mito do 

                                                 

270 Im Glashaus zu leben ist eine revolutionäre Tugend par excellence. (GS II, p. 298) 
271 So auch bei Breton. Er ist mehr den Dingen nahe, denen Nadja nahe ist, als ihr selber. (GS II, p. 297) 
272 Die Dame ist in der esoterischen Liebe das Unwesentlichste. (GS II, p. 299) 
273 Sie bringen die gewaltigen Kräfte der »Stimmung« zur Explosion, die in diesen Dingen verborgen 
sind. Was glauben Sie wohl, wie sich ein Leben gestalten würde, das in einem entscheidenden Augenblick 
sich gerade durch den letzten beliebtesten Gassenhauer bestimmen ließe? (GS II, p. 300) 
274 Auch das Paris der Sürrealisten ist eine »kleine Welt«. Das heißtin der großen, im Kosmos, sieht es 
nicht anders aus. (GS II, P 299) 
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progresso (apresentado aqui como “história da literatura exotérica”). Os conceitos 

podem ser transmitidos pelas palavras mágicas: esta é a transição “do reino lógico dos 

conceitos para o reino mágico das palavras” (idem, p. 28). Os recursos estilísticos que a 

literatura tem à sua disposição remetem à doutrina das participações de Platão275: “a 

palavra, a formula mágica e o conceito se interpenetram.” (idem, p.28). Esse é o 

momento em que o pensamente poderia perceber a essência das ideias. Isso ocorre, em 

Benjamin, na própria obra de arte, que consegue deixar a sua forma arquetípica 

[Urform] perceptível na aparência. 

Existe também um outro tipo de iluminação que Benjamin denomina de 

“iluminação simbólica”276 (idem, p.29) que coincidiria com as formas da cultura 

tradicional. A iluminação simbólica seria ligada ao conforto positivo da ideologia, a 

uma prática política que assegura um ideal: “a característica de todas essas posições 

burguesas de esquerda é uma irremediável vinculação entre moral idealista e prática 

política”277 (idem, p.30). A iluminação simbólica mantém a crença no progresso, e, 

portanto, é diferente da iluminação profana. 

Com o objetivo de apontar para a correlação entre duas épocas diferentes, 

Benjamin cria, em seguida, a imagem do ajuste do ponteiro do relógio.  

 
Entre os anos 1865 e 1875 alguns grandes anarquistas, 
trabalhando independentemente uns dos outros, fabricaram suas 
máquinas infernais. O surpreendente é que, sem qualquer 
coordenação entre si, ajustaram seus relógios precisamente na 
mesma hora, e quarenta anos depois os escritos de Dostoievski, 
Rimbaud, Lautréamont explodiram, na mesma época, na Europa 
Ocidental.”278 (idem, p. 30)   
 

Esta alegoria é constituída em duas partes, sendo completada, no fim no texto, 

por uma imagem semelhante. Em sua primeira parte, a literatura pode trazer os desejos 

revolucionários de volta à vida, assim, os revolucionários de Paris fazem seus desejos 

eclodirem nos escritos de Dostoievski, quarenta anos depois. Da mesma forma, continua 

Benjamin mais adiante, a revolução total de Bakunin ecoaria nos escritores surrealistas: 

                                                 

275 Sobre a doutrina das participações ver: PLATÃO, Parmênides. (2003). 
276 symbolische Beleuchtung (GS II, p. 304) 
277 Das Charakteristische dieser ganzen linksbürgerlichen Position ist ihre unheilbare Verkupplung von 
idealistischer Moral mit politischer Praxis. (GS II, p. 304) 
278 Es haben in den Jahren 1865 bis 1875 einige große Anarchisten, ohne voneinander zu wissen, an 
ihren Höllenmaschinen gearbeitet. Und das Erstaunliche ist: sie haben unabhängig voneinander deren 
Uhr genau auf die gleiche Stunde gestellt, und vierzig Jahre später explodierten in Westeuropa die 
Schriften Dostojewskis, Rimbauds und Lautreamonts zu gleicher Zeit. (GS II, p. 305) 
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“Desde Bakunin, não havia mais na Europa um conceito radical de liberdade. Os 

surrealistas dispõem desse conceito.”279 (idem, p.32). 

Benjamin retoma a imagem do relógio no final do texto: “cada um deles troca a 

mera gesticulação pelo quadrante de um despertador, que soa durante sessenta 

segundos, cada minuto”280 (idem, p.35). A tarefa autêntica do surrealismo seria 

“mobilizar para a revolução as forças da embriaguez (Rausch)”. Haveria uma essência 

não dialética na embriaguez que constituiria um elemento anárquico avesso à disciplina 

revolucionária na embriaguez de cada ato revolucionário: “Sabemos que um elemento 

de embriaguez está vivo em cada ato revolucionário, mas isso não basta. Esse elemento 

é de caráter anárquico.”281 (idem, p. 32). A visão não-dialética é aquela que não se 

coloca voltada para o futuro em um processo dialético, ou seja, que não acredita que o 

sacrifício do presente valha a redenção futura que não se contém em somente estar 

entre: “exercício e a véspera da festa”282 (idem, ibidem). A embriaguez seria essa 

consciência dada por um arrebatamento, que, como vimos, provoca uma iluminação que 

interrompe o mito do curso natural do progresso. A visão dialética da ortodoxia 

marxista, que crê na evolução social para o comunismo pelo caminho do socialismo 

corresponderia à “véspera da festa”, que Benjamin já havia descrito também como a 

iluminação simbólica. Em oposição à crença no progresso, o elemento anárquico 

revolucionário teria em si uma “energia da embriaguez” (Kräfte des Rausches), força 

que não faria parte da consciência lógica, mas que se relaciona com a sensação do 

entorpecente. Rausch não significa somente embriaguez, significa também êxtase283. 

Podemos perceber na descrição da embriaguez em Benjamin que a imagem do Rausch 

não se constitui em uma imagem nítida, mas descreve instantes que logo se dissipam, 

como uma imagem bruxuleante e fantasmagórica, tal qual tratamos alguns parágrafos 

anteriores. 

                                                 

279 Seit Bakunin hat es in Europa keinen radikalen Begriff von Freiheit mehr gegeben. (GS II, p. 306) 
280 Für den Augenblick sind die Sürrealisten die einzigen, die seine heutige Order begriffen haben. Sie 
geben, Mann für Mann, ihr Mienenspiel in Tausch gegen das Zifferblatt eines Weckers, der jede Minute 
sechzig Sekunden lang anschlägt. (GS II, p. 310) 
281 Für die ist's nicht damit getan, daß, wie wir wissen, eine rauschhafte Komponente in jedem 
revolutionären Akt lebendig ist. Sie ist identisch mit der anarchischen. (GS II, p.207) 
282 übung und Vorfeier (GS II, p.207) 
283 O dicionário Porto assinala para o verbete Rausch: embriaguez, bebedeira (PORTO, 1983) e o 
dicionário Leonardo Tochtrop assinala: Rausch: 1) ebriedade, embriaguez; 2) [fig.] êxtase, arrebatamento, 
excitação, entusiasmo, frenesi [...]” (TOCHTROP, 2001) 
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Encontramos no texto sobre o Surrealismo um comentário de Walter Benjamin 

sobre os conceitos românticos. Ao romântico faltaria o olhar dialético do cotidiano, de 

que se vale o surrealismo: 

 
Toda investigação séria dos dons e fenômenos ocultos, 
surrealistas e fantasmagóricos, pressupõe implicações dialéticas 
de que o espírito romântico não pode jamais se apropriar. Pois 
não nos serve de nada sublinhar patética ou fanaticamente no 
enigmático o seu lado enigmático; só penetramos o mistério na 
medida que o reencontramos no cotidiano, graças a uma ótica 
dialética que vê o cotidiano como impenetrável e o impenetrável 
como cotidiano284 (BENJAMIN, 2012 b, p. 33) 

 
 

 Os românticos não se debruçaram completamente sobre o fim do mito, 

ainda que tenham proposto, com a reflexão, o modelo de pensamento na arte. A 

elevação da obra singular em direção ao ideal da forma mantinha o mito vivo, o mito da 

Arte. No surrealismo, o objeto vulgar se desprende da sua função para penetrar o 

cotidiano. O objeto enigmático é profanado ao se tornar um objeto comum. 

A interpretação das imagens da escrita de Walter Benjamin deve estar atenta às 

relações existentes entre o objeto e suas imagens, em um exercício constante de 

combinações. Siegrid Weigel285 (1997), aborda os jogos de palavras surrealistas na obra 

benjaminiana, definindo um tipo de semelhança não mimética criado na e pela escrita: a 

“semelhança deformada286“. Dessa semelhança deformada, marcada pela diferença, 

surgiriam imagens que não estabeleceriam uma relação mimética com aquilo que é 

posto pelo discurso. A semelhança deformada estaria presente no texto benjaminiano 

como uma espécie de enigma insolúvel, mas que poderia ser decifrado: “Pois o enigma 

da deformação [Entstellung] não pode ser solucionado, somente decifrado – como uma 

charada”287\288 (WEIGEL, 1997, p.10). Weigel afirma que, assim como a teoria 

psicanalítica da interpretação dos sonhos busca uma “lógica própria”289 (idem, p.11) na 

                                                 

284 Jede ernsthafte Ergründung der okkulten, sürrealistischen, phantasmagorischen Gaben und 
Phänomene hat eine dialektische Verschränkung zur Voraussetzung, die ein romantischer Kopf sich 
niemals aneignen wird. Es bringt uns nämlich nicht weiter, die rätselhafte Seite am Rätselhaften 
pathetisch oder fanatisch zu unterstreichen; vielmehr durchdringen wir das Geheimnis nur in dem Grade, 
als wir es im Alltäglichen wiederfinden, kraft einer dialektischen Optik, die das Alltägliche als 
undurchdringlich, das Undurchdringliche als alltäglich erkennt. (GS II, p. 307) 
285 Obra sem tradução em português. Todas as traduções desta obra são de nossa autoria. 
286 No original “Entslellte Ähnlichkeit”, “entstellt” pode ser traduzido por desfigurado ou deformado. 
287 No original: Rebus, que significa carta criptografada ou enigma visual. (Dicionário Porto) 
288 denn das Rätsel der Entstellung lässt sich nicht lösen, sondern nur entziffern – wie ein Rebus 
289 eigene Logik 
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tradução do inconsciente em imagens oníricas, a escrita de Benjamin exigiria uma teoria 

do significado, que seria ao mesmo tempo uma teoria da leitura (idem, ibidem) de textos 

cifrados. A escrita por meio de imagens não reproduz (ou representa) o referente, mas 

obrigam ao jogo de decifração, cuja chave está no próprio texto, caracterizando um 

modo particular de seu pensamento. Benjamin constrói a sua teoria através de uma 

escrita em que o conteúdo e a forma de exposição desse conteúdo não podem ser 

entendidos separadamente: “ele deve ser lido mais como autor de uma teoria, ou seja, 

como teórico cujo pensamento se realiza em uma forma específica de escrita e dela não 

pode ser separado”290 (idem, p.14)  

Weigel considera que o tipo de relação criado por Walter Benjamin em sua 

escrita implicaria em um terceiro elemento para além do pensamento e da escrita. Ou 

seja: Benjamin constrói um pensamento imagético que unifica conteúdo e forma, e que 

demanda sempre a interpretação, a participação ativa do leitor. Este terceiro elemento 

seria a imagem. A escrita benjaminiana seria assim profundamente imagética, formada 

por imagens poéticas e metáforas. 

 

[...] pois o pensamento imagético nos escritos benjaminianos 
tem um status teórico-histórico e epistemológico próprio, na 
medida em que o modo de pensar e o modo de escrever, para 
além da oposição entre forma e conteúdo, em sua obra, fundem-
se em um terceiro elemento,: na imagem 291. (idem, p.15) 

 

Essa imagem, porém, não manteria uma relação direta com o conteúdo, não seria 

uma representação mimética do descrito, mas surgiria em uma constelação metafórica 

de semelhanças deformadas: “A imagem não designa uma cópia ou representação pura, 

mas a constelação de uma semelhança heteronômica e heterogênea, na qual as figuras 

de pensamento são conservadas junto com as da realidade.”292 (idem, p. 16) Essas 

imagens trariam consigo um entendimento que irromperia no pensamento, surgindo 

como uma iluminação profana: 

 
                                                 

290 Vielmehr soll er als Autor einer Theorie gelesen werden, d.h. als Theoretiker, dessen Denken sich in 
einer spezifischen Schreibweise vollzieht und von dieser nicht abzulösen ist. 
291 Denn das Bilddenken in Benjamins Schriften hat einen eigenen erkenntnis- und 
geschichtstheorethischen Status, insofern Denk und Schreibweise bei ihm in einem Dritten – jenseits des 
Gegensatzes Von Form und Inhalt – zusammentreffen: im Bild 
292 das Bild bezeichnet für ihn nicht ein Abbild oder reine Darstellung, sondern die Konstelation einer 
heteronomen und heterogenen Ähnlichkeit, in der die Figuren des Denkens mit denen der Wirklichkeit 
zusammengehalten sind.   
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As imagens de nossa percepção e nossa imaginação, bem como 
as metáforas das quais somos cercados, são assim consideradas 
por Benjamin como “espaço corporal e imagético” no qual nossa 
realidade é criada, e são atravessadas, em seu trabalho de 
reflexão e de escrita como espaço escritural de uma iluminação 
profana 293 (idem, p. 16). 

  

A iluminação profana produziria um modo de entendimento que tornaria 

evidente a relação do sujeito com o mundo que o cerca. Seria aquilo que para os 

românticos os ligava a uma realidade transcendental, a abertura para a totalidade das 

formas artísticas. Na iluminação profana não seria mais a Ideia, como essência platônica 

superior, que surgiria da arte, mas a própria consciência da vida vulgar. No lugar da 

Ideia como a essência que surge na aparência, teríamos as relações cotidianas tornadas 

aparentes pela arte de vanguarda. 

Weigel aponta para o modo como Benjamin cria seus textos, apropriando-se do 

discurso de outros autores para a construção de sua própria teoria. Benjamin teria 

produzido assim, à maneira dos artistas surrealistas, na forma de uma colagem, um 

discurso multifacetado, que resultaria na formação de imagens preponderantemente 

visuais. A construção do discurso forçaria o surgimento de imagens no lugar de 

reflexões:  

 

Ao partir da premissa que não haveria representação sem 
inervação, Benjamin ele modifica de modo significativo a 
proposição aristotélica de que não haveria pensamento sem 
imaginação: assim ele funda o pensamento em processos de 
excitação da percepção que , se não forem considerados, 
dispensariam qualquer reflexão em sua própria matriz. Neste 
sentido, seu pensamento imagético está fundado também em um 
desejo imagético, de apontar uma saída para a aporia dos 
discursos da crítica ideológica 294 (idem, p.17) 

 

Ao extrair passagens textuais de outros autores e reordená-las em seu texto, 

Benjamin descontextualizaria o discurso dos autores que cita para criar uma imagem de 

                                                 

293 Die Bilder unserer Wahrnehmung und Vorstellung sowie die Metaphern, von denen wir umstellt sind, 
werden dabei von Benjamin als “Leib-und Bildraum” in den sich unsere Wirklichkeit erzeugt, betrachtet 
und in seiner Denk- und Schreibarbeit als Schriftraum einer profane Erleuchtung durchquert  
294 Wenn Benjamin davon ausgeht, es gäbe „keine Vorstellung ohne Innervation“, dann modifiziert er 
den bekannten Aristotelischen Satz, dass es kein Denken ohne Vorstellungsbild gäbe, in signifikanter 
Weise: dann gründet er das Denken in Erregungsvorgängen, ohne deren Berücksichtigung jegliche 
Reflexion ihrer eigenen Matrix entbehrte. Sein Bilddenken ist insofern auch in einem Bildbegehren 
fundiert, einen Ausweg aus den Aporien ideologiekritischer Diskurse zu weisen. 
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pensamento: “ao invés disso, as práticas da citação, da redescoberta, da imitação 

distorcida de figuras de pensamento específicas estruturam, em contextos temáticos 

muitas vezes totalmente transformados, a elaboração teórica específica de Benjamin.” 
295 (idem, p.18). A interpretação das imagens e colagens da obra de Benjamin permitiria 

uma leitura diferente de seus textos, afastada da linearidade da interpretação e próximo 

ao processo psicanalítico. 

A obra benjaminiana foi por muitos anos analisada a partir de dois pontos de 

vista opostos: ou pelo viés marxista ou pelo teológico. Weigel propõe que a essas duas 

perspectivas ter-se-ia acrescentado um terceiro, o viés psicanalítico:  

 

Assim, por muito tempo a conhecida disputa entre elementos do 
pensamento “marxista” e “teológico” em Benjamin ocultou que 
esse par conceitual não pode ser descrito como uma oposição 
em seus textos, que o que Benjamin faz é reformular questões e 
topoi de ambos os campos em figuras de um terceiro campo: em 
figurações que provêm da psicanálise (sejam elas a estrutura do 
inconsciente ou a dialética entre consciência e inconsciente)296  
(WEIGEL, 1997, p.22)  

 

Benjamin teria, portanto, segundo Weigel, reinterpretado tanto o marxismo, 

quanto a mística judaica a partir de sua leitura da psicanálise. De fato, a relação do 

pensamento benjaminiano com a psicanálise já havia sido levantada entre nós por 

Sergio Paulo Rouanet, responsável pelas primeiras traduções da obra de Benjamin no 

Brasil297.  

Em seu livro pioneiro, Sergio Paulo Rouanet (1990), constrói um paralelo entre 

os mecanismos do inconsciente freudiano e a escrita de Benjamin, relacionando o ato 

falho da linguagem com um aparato de criação de novas imagens: 

 

Como se recorda, Benjamin relacionou o “inconsciente ótico”, 
que se tornou acessível graças à câmera, com o “inconsciente 

                                                 

295 Statt dessen strukturieren Praktiken des Zitats, der Wiederentdeckung und der entstellten Nachahmung 
spezifischer Denkfiguren in oft vollkommen veränderten thematischen Zusammenhängen die spezifische 
Theoriearbeit Benjamins. 
296 So hat lange Zeit etwa der bekannte Streit um Elemente ‘marxistischen’ und ‘theologischen’ Denkens 
bei Benjamin verdeckt, dass mit diesem Begriffspaar kein Gegensatz in seiner Texten beschrieben werden 
kann, dass Benjamin vielmehr Fragenstellung und Topoi aus beiden Feldern in Figuren eines dritten 
Feldes reformuliert: in Figurationen, die Konzepten der Psychoanalyse entstammen (sei es die Struktur 
des Unbewussten oder die Dialektik von Bewusstsein und Unbewusstem) 
297 Em sua obra Édipo e o Anjo. Intinerários freudinanos em Walter Benjamin (1990), Rouanet 
examina a influência freudiana em diferentes momentos da obra benjaminiana. 
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pulsional” [...] A comparação pode não ser das mais lúcidas, 
mas chama a atenção, não obstante, para o aspecto essencial do 
ato falho, que é tornar visíveis as relações psíquicas que de outra 
forma não seriam percebidas” (ROUANET, 1990, p.33)  

 

Tanto o ato falho quanto a colagem benjaminiana procederiam pelo 

deslocamento de duas intenções constantes, uma aparente e outra latente, de modo a 

produzir uma terceira significação, que é inesperada e transgressora: “o ato falho é a 

transgressão de uma ordem, e ao mesmo tempo, na medida em que é significativo, 

obedece a uma ordem própria” (idem, p.34). A ordem do discurso consciente seria 

subvertida pela erupção do discurso latente, que obedeceria a uma ordem inconsciente, 

de modo que o ato falho se constituiria em uma terceira ordem: “E no entanto o lapso, 

que constitui um terceiro discurso, tem um sentido: a transgressão por sua vez se 

inscreve em uma ordem, e está sujeita a uma gramática privatizada, mas decifrável pela 

interpretação.” (idem, p.35) irreconciliáveis entre si, o discurso inconsciente seria 

inacessível à consciência, e o discurso consciente seria sabotado pelo inconsciente. O 

lapso criaria então um terceiro discurso transgressor que pudesse saltar entre os níveis 

consciente e inconsciente, criando um discurso hibrido de estrutura anárquica: “O 

trabalho do lapso recusa a ordem que estrutura os dois discursos antagônicos, mina a 

sua gramática e produz um discurso híbrido, cuja ordem é anárquica, e cuja gramática se 

constitui a partir da dissolução da gramática pública” (idem, p.35). Este lapso ou ato 

falho se constituiria em um terceiro discurso, que pode suplantar a diferença entre os 

outros dois: “O caleidoscópio benjaminiano se move de alguns graus, e uma nova 

ordem surge” (idem, p.35). O ato falho produz assim uma imagem deformada, 

semelhante àquela descrita por Siegrid Weigel. 

Esta nova leitura estaria inserida, de acordo com Weigel, na tradição judaica que 

reconhece no Messias ainda por vir um terceiro elemento. A iluminação profana seria 

um modo de despertar, uma tomada de consciência, e por esse caráter, ela seria 

comparável à chegada do Messias. Fürnkäss ressalta o caráter profano deste Messias, e 

associa a sua imagem à iluminação profana: “Assim o agora do despertar pode, 

identificado como a chegada do Messias, tornar-se o modelo da profanação da teologia 

para a sua salvação e protoimagem [Urbild] da ‘iluminação profana’ que será 
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desenvolvida pelo surrealismo”298 (FÜRNKÄSS, 1988, p.162). O Messias 

corresponderia ao retorno à proto-imagem, libertando o individuo da vigência do mito 

apaziguador do progresso. Este Messias seria essencialmente profano, pois viria destruir 

as imagens míticas da representação.  

Desta forma, conforme assinala Siegrid Weigel, teríamos em Benjamin a defesa 

de uma teoria da leitura que pretenderia ser uma teoria moderna do messianismo 

judaico, na qual o significado se assemelharia à redenção (Erlösung), que deve ser 

encontrada no texto por meio de uma semelhança deformada. Esta teoria de decifração 

messiânico-judaica do texto usaria os elementos da psicanálise freudiana, como o 

deslocamento do inconsciente a as imagens enigma299:  

 

O significado central da deformação na teoria de Benjamin 
poderá ser reconhecido ali, no ponto em que ele realiza uma 
sobreposição entre “deformação” (como modalidade de 
representação da estrutura do sonho) e redenção (como conceito 
do messianismo judaico)300 (WEIGEL, 1997, p.23) 

 

Segundo Weigel, a arte operaria o despertar coletivo de uma época, ao 

condensar em si as imagens de uma dada sociedade, funcionando como uma “textura-

social”301 (idem, p.43). As imagens coletivas deveriam ser decalcadas da produção 

artística como se fossem imagens enigmas, ou interpretadas pelo deslocamento como 

linguagem inconsciente, “exercitada na arte da decifração freudiana”302 (idem, ibidem) 

Benjamin teria usado a teoria psicanalítica como mecanismo para a interpretação social 

na Obra das Passagens, e, ao proceder a esse deslocamento, Benjamin teria 

transformado a teoria psicanalítica em uma teoria da legibilidade, propondo a fusão das 

teorias marxista e psicanalítica:  

 

Na Obra das Passagens Benjamin transfigurou a teoria da 
sociedade em uma teoria da legibilidade com o auxílio da 

                                                 

298 So kann das mit der Ankunft des Messias identifizierte Jetzt des Erwachens zum Model der 
Profanierung der Theologie um ihrer Rettung willen werden und zum Urbild der am Surrealismus 
entwickelten “profane Erleuchtung”.  
299 No original Vexierbild.  
300 Die Zentrale Bedeutung der Entstellung in Benjamins Theorie wird auch dort kenntlich, wo er eine 
Überblendung von „Entstellung“ (als Darstellungsmodalität der Traumstruktur) und Erlösung“ (als 
Begriff des jüdischen Messianismus) vornimmt... 
301 Sozio-Textur 
302 ... geübt inder Freudschen Dechiffrierkunst, die Verkehrungen dieser Welt als Traum- und 
Vexierbilder einer Sprache des Umbewussten betrachtet. 
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sobreposição do esquema marxista ser-consciência às categorias 
freudianas inconsciente-consciente, transformando-a por meio 
da deformação [entstellt] em uma teoria da leitura.303 (idem, 
pp.43-44) 

 

 As instâncias individual e coletiva teriam sido unidas no pensamento 

benjaminiano, de modo que o desejo coletivo de liberdade deveria conduzir a um 

despertar coletivo que, em termos marxistas, seria a percepção da reificação das 

relações. A consciência humana estaria, neste instante do despertar coletivo, preparada 

para a revolução.     

Além da presença da psicanálise, Sérgio Paulo Rouanet percebe, nesta terceira 

ordem criada pela escrita benjaminiana, o discurso político que Benjamin teria 

assimilado do surrealismo: “É possível que Benjamin tenha aprendido com os 

surrealistas o sentido político do gesto descontextualizador” (idem, p.31), no qual o 

olhar dirigido a “nova realidade” (idem, p.31) é sempre um “olhar político” (idem,  

p.31).  Portanto, a decifração dos enigmas e colagens do texto corresponde a lançar 

sobre ele um olhar psicanalítico, essa visão da psicanálise se confunde, na obra 

benjaminiana, com as técnicas surrealistas de escrita. A característica da escrita 

benjaminiana, de criar imagens em uma semelhança deformada, aponta não só para o 

caráter psicanalítico deste processo, mas também para uma visão judaico-messiânica. O 

enigma seria o Messias, e reconhecer o Messias levaria à transformação total da vida. 

Como aponta Rouanet, o Messias judaico não se separa de um caráter político 

revolucionário. O processo de tomada de consciência seria um processo de saída das 

trevas à luz, pois em Walter Benjamin, a imagem da luz está ligada a percepção do 

objeto enigmático. 

Ibarlucía (in BENJAMIN, 1998) sustenta que Benjamin teria tomado para si 

uma das interpretações surrealistas da psicanálise, a saber, a “luz surrealista” de que fala 

Aragon em Une vague de rêves: “Entre as experiências capitais que resenha Aragon em 

Une vague de rêves, encontra-se a percepção de que certos objetos, configurações ou 

lugares no mundo da vigília aparecem banhados por uma estranha luminosidade” 

(IBARLUCÍA, in BENJAMIN, 1998, p.47). A luz sobre o objeto surrealista causa uma 

luminosidade peculiar. Sob esta luz, o objeto revelaria suas outras faces, que sob 

                                                 

303 ... in den Passagen hat Benjamin – mit Hilfe einer Überblendung des Marxschen Schemas Sein-
Bewusstsein durch die Freudschen Kategorien Unbewusstes-Bewusstsein – die Gessellschaftstheorie in 
eine Theorie der Lesbarkeit entstellt. 
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circunstâncias normais permaneceriam imperceptíveis sob o véu de harmonia da 

banalidade. 

A luz pode incidir aleatoriamente sobre dois elementos que se encontram 

acidentalmente e a partir desse incidente poder-se-ia modificar todo o sentido da obra. 

Teríamos assim o acaso surrealista: uma interrupção no curso narrativo, dada 

inesperadamente, e que surge como um fenômeno luminoso. Podemos facilmente 

perceber a semelhança que o acaso guarda com o Witz romântico e com a iluminação 

profana. O acaso surrealista relata a união fortuita de instâncias independentes e 

distintas. A noção surrealista do acaso objetivo, conforme Peter Bürger (2008), seria 

uma das categorias fundamentais da arte não orgânica: “o acaso objetivo baseia-se na 

seleção de elementos semânticos congruentes [...] em acontecimentos independentes um 

do outro” (BÜRGER, 2008, p.120). Em outras palavras: dois elementos se encontram 

ao acaso e, neste instante, surge uma nova interpretação, surge uma compreensão 

diferente da obra. Os surrealistas afirmam possuírem uma predisposição especial para a 

percepção do acaso: “[...] os surrealistas procuram descobrir momentos do imprevisível 

na vida cotidiana.” (idem, p.120). O encontro fortuito do acaso é independente da 

lógica, a razão não participa do processo, nem na escolha dos objetos primários, nem na 

compreensão da obra.  

No Manifesto Surrealista (2001), Breton descreve o acaso como um encontro 

de dois termos, duas palavras, do qual surge um jorro de luz, que emana de uma 

imagem. A união da imagem com o jorro de luz dada por Breton, demostra a 

semelhança entre o acaso surrealista e a iluminação profana benjaminiana: 

 

É falso, na minha opinião, pretender que a mente “captou as 
relações” das duas realidades confrontadas. Para começo de 
conversa, nada foi por ela captado conscientemente. Foi da 
aproximação, de certo modo fortuita, dos dois termos que jorrou 
uma luz particular, a luz da imagem, à qual nos mostramos 
infinitamente sensíveis, O valor da imagem depende da beleza 
da centelha obtida; ela é, por conseguinte, função da diferença 
de potencial dos dois condutores. [...] cumpre, pois admitir que 
os dois termos da imagem não são deduzidos um do outro pela 
mente tendo em vista a centelha a produzir: eles são produtos 
simultâneos da atividade surrealista, limitando-se a razão a 
constatar e apreciar o fenômeno luminoso.” (BRETON, 2001, 
p.53) grifo nosso. 
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 O intelecto não é que capaz de captar as imagens dadas pelo acaso, mas é a visão 

que pode perceber a centelha: a luz que surge quando duas realidades opostas se juntam. 

A imagem ilumina o espectador, como um flash, um instantâneo fotográfico, e o 

intelecto pode apenas aceitar este tipo conhecimento do qual ele não participa. Assim, o 

entendimento é dado por um fenômeno luminoso. Benjamin denomina este instante de 

“incêndio da obra” (BENJAMIN, 2011 b, p. 20), marcado pelo instante luminoso no 

qual a obra penetra a esfera das Ideias: “o momento em que se incendeia o invólucro 

que entra no círculo das ideias, como o incêndio da obra, no qual a sua forma alcança o 

máximo de intensidade luminosa.” (idem, ibidem) 

 Para Fürnkäss, Benjamin pretendia que esse impacto luminoso fosse além do 

acaso objetivo assim como definido pelos surrealistas, ou seja, a iluminação profana, 

assim como entendida por ele, deveria penetrar mais radicalmente na vida cotidiana, 

chegando ao ponto de profaná-la, ou seja, torná-la profana, laicizá-la. Em Benjamin, a 

iluminação profana só seria plena em sua ação política se se tornasse intimo ou familiar 

(heimlich), de modo que a iluminação profana “[...] só pode ser engendrada em toda a 

sua eficácia política e objetiva naquele espaço de imagens que a iluminação profana nos 

tornou familiar”304 (BENJAMIN, 1994, p.35)”. Assim, Fürnkäss afirma a diferença da 

iluminação profana com o acaso surrealista, uma vez que o acaso permanece sempre na 

esfera do desconhecido, do Unheimlich: 

 

A iluminação profana, [...] não deve ser deixada por mais tempo 
à mercê do jogo surrealista do acaso e da provocação do acaso; 
deve ser introduzida na vida cotidiana e corriqueira em uma 
maior e mais radical profanação.305 (FÜRNKÄSS,1988, p.113)        

  

O jogo do acaso objetivo ocorreria dentro das fronteiras dadas pela apreciação 

estética. A iluminação benjaminiana, porém, não se restringiria a esse plano; iluminaria 

o cotidiano por completo, em uma luz que banhasse por inteiro a história e a política. A 

imagem benjaminiana da iluminação  alegoriza o cotidiano e, ao capturar , fixar esses 

instantes cotidianos sob essa luz fugaz, é capaz de iluminá-lo de modo mais integral, 

                                                 

304 [...] ist nach ihrer ganzen politischen und sachlichen Wirklichkeit nur in jenem Bildraume zu 
erzeugen, in welchem die profane Erleuchtung uns heimisch macht.(GS II p. 310) 
305 Profane Erleuchtung, [...], soll nicht mehr länger dem surrealistischen Spiel von Zufall und 
Provokation des Zufalls überlassen bleiben, sondern in noch radikalisierterer Profanation im alltäglichen 
und gewöhnlichen Leben eingesetzt werden.  
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que Benjamin chama, na Obra das Passagens (2006), de “fotografar em versos” 
306(BENJAMIN, 2006, p. 725).   

 A obra se completa pela leitura crítica, que cria um novo texto, a partir 

das imagens que surgem da obra e são captadas pelo entendimento estético, por um 

clarão atingindo a consciência como um todo. Esse clarão se dá pelo encontro fortuito 

de seus elementos contraditórios. 

De acordo com Ibarlucía, o kitsch da experiência cotidiana seria um objeto 

cotidiano transformado. Benjamin descobriria, nestes objetos corriqueiros, um lado 

oculto, como se fossem imagens enigmas. Dessa forma, Benjamin manteria, na sua 

análise do objeto kitsch, os níveis dos esquemas psicanalíticos de conteúdo manifesto e 

conteúdo latente: “Consequente com esta postura, Benjamin mantém em sua 

interpretação do kitsch os dois níveis do esquema psicanalítico do sonho: conteúdo 

manifesto e pensamento latente, superfície ilusória e significado oculto” (idem, p.47). O 

objeto kitsch manteria na sua apresentação múltiplas possibilidades de significação, sem 

fixar nenhuma delas e mostrando seu conteúdo latente lado a lado com o conteúdo 

manifesto, tais como no esquema de interpretação dos sonhos.  

Martha D’Angelo afirma que o sonho surrealista, tal como Benjamin o apresenta 

no texto do surrealismo, diferiria do sonho psicanalítico. Na psicanálise, o sonho 

deveria ser interpretado individualmente; para Benjamin, o sonho precisaria permanecer 

ininteligível, pois “as possibilidades transformadoras do sonho só se realizam quando a 

‘ininteligibilidade’ do conteúdo manifesto não é dissolvida pela lógica que comanda o 

mundo” (D'ANGELO, 2006, p.102).  O significado dos sonhos só poderia ser alcançado 

através de arquétipos e de sentimentos coletivos de liberdade: “Para Benjamin, no 

entanto, o reencontro do sentido não pode se dar individualmente, pois o sentido sempre 

supõe uma conexão no plano coletivo” (idem, ibidem). Por meio de um discurso que 

mescla conteúdos latentes e manifestos, o sonho operaria no individuo uma 

transformação do real, que seria a expressão de um desejo coletivo.  

 O objeto kitsch é captado, em Benjamin, como um objeto de semelhança 

deformada, que não se deixa captar integralmente. Sob uma luz bruxuleante, o objeto 

kitsch é um objeto onírico, e uma vez que está ligado ao sonho coletivo, conecta-se ao 

desejo coletivo de liberdade. 

                                                 

306 Photographier en Vers (GS V, p.838) 
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As imagens benjamianas no texto sobre o Surrealismo, como vimos, não 

representam ou ilustram o que é dito. Surgem como semelhança desfigurada, distorcida 

do texto, e criam um nível imagético de interpretação.  

 

 

3.3.1. Traços da epifania na iluminação profana de Walter Benjamin 
 

 

Para Walter Benjamin, o processo do despertar é o ponto de chegada ao mundo 

onírico. Sua teoria da arte, a partir da elaboração do conceito de imagem dialética ou 

objeto onírico – o onirokitsch – visa à realização do despertar do mundo mítico. Esse 

despertar, quando ocorre, é representado por imagens de uma luminosidade intensa, tais 

como, clarão, imagem fulgurante, incêndio, etc. A imagem dada pelo despertar é sempre 

a imagem da luz, uma luz que acontece em um átimo. 

 A realização da iluminação profana acontece num espaço que é análogo ao da 

epifania, um termo tradicionalmente ligado a manifestações religiosas, mas que, na 

modernidade, pode designar fenômenos eminentemente laicos de percepção súbita307. 

Dentre vários significados para o termo “epifania” encontramos também “aparição” e 

“manifestação miraculosa”, no âmbito da teoria literária moderna, veremos que o termo 

é utilizado por   vários autores para designar um particular tipo de experiência estética, 

através do qual é possível alcançar uma nova percepção do mundo: 

 

A palavra epifania vem do grego epiphaneia e significa 
“aparição”, “manifestação”. Seu processo por um lado, funciona 
analogicamente ao de uma experiência estética: algo dispara a 
atenção do receptor, que imediatamente desloca a “realidade” 
para outro tipo de “configuração de mundo” (PEREIRA, 2007, 
p.133) 

  

A epifania se dá portanto por uma manifestação luminosa que leva o espectador 

a uma visão nova de mundo, conseguido pela experiência estética. A ideia de aparição 
                                                 

307 Etimologicamente a palavra epifania é formada pela preposição Epi = sobre, em e o verbo phaínw. O 
Dictionaire Grec-Français Le Grans Bailly (2000) traz os seguintes significados para phaínw : “fazer 
brilhar, iluminar, fazer aparecer, tornar visível, produzir a luz do dia, apresentar, colocar à luz do dia os 
sentimentos, mostrar suas habilidades (o que é capaz de fazer), mostrar sua força, anunciar, pressagiar, 
manifestar sua cólera, mostrar sua benevolência, brilhar (os corpos celestes, por exemplo). Se mostrar, 
aparecer como, se mostrar como.”    
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por uma luz pertence à semântica da epifania, tal como também da definição de 

Witz/Blitz e de Iluminação profana. Desta forma, somos levados a considerar que a 

iluminação profana é uma epifania estética, como demonstraremos a seguir. 

Se a epifania faz parte do vocabulário religioso, na modernidade ela se 

emancipa, mas não perde algumas de suas características tradicionais: para Pietro Eyben 

(2012, p.20), a epifania é um “brilho que vem de cima” e, segundo Olga de Sá (1979, p. 

169) é uma luz que surge sempre acompanhada de um estrondo, que na epifania clássica 

seria a própria voz de deus. O irrompimento da palavra divina traz consigo sempre uma 

salvação, é uma voz que eleva o homem pecador à obediência de deus e a uma mudança 

de comportamento, de menos sábio a mais sábio, de ignorante a conhecedor do desejo 

divino:  

 

Pertencendo a palavra à própria natureza de Deus, não existem 
epifanias mudas. O portador da palavra está sempre no centro da 
manifestação divina. [...] A epifania sempre traz a salvação. O 
descrente pode a ele subtrair-se, mas atrai sobre si o pólo oposto, 
isto é, a perdição e o juízo. (SÁ, 1979, p.169) 

 

 Ainda que tenha surgido dentro do contexto religioso, a epifania foi secularizada 

na literatura por muitos autores da modernidade, sendo James Joyce o mais conhecido 

por se valer desse recurso308. Como sublinha Olga de Sá, ainda que não haja mais um 

deus que dê ordens, o processo epifânico continua funcionando como uma elevação do 

entendimento, como lemos em Retrato de artista enquanto jovem: 

 
O que é audível apresenta-se no tempo, o que é visível 
apresenta-se no espaço. Mas tanto temporal como espacial, a 
imagem estética é, em primeiro lugar, luminosamente 
apreendida como autolimitada e autocontida sobre o 
incomensurável segundo plano do espaço ou do tempo, que, 
com ela, não se identificam. Tu a apreendes como uma coisa. Tu 
a enxergas como um todo. Apreendes a totalidade. Eis o que é 
integritas. (apud SÁ, data, p.173) grifo nosso. 

 

                                                 

308 A epifania estética teria origem nas descrições do Antigo Testamento.  Segundo Olga de Sá, Joyce 
teria operado uma laicização do rito epifânico. A epifania religiosa mostra o divino no cotidiano, 
enquanto que sua renovação laica ser interessa em revelar a realidade por este mesmo cotidiano: 
“Haveremos de mostrar, como a epifania, extrapolando de sua origem bíblica, será transformada, por 
Joyce, em técnica literária, contribuindo, desta forma, para matizar os acontecimentos cotidianos e 
transfigurá-los em efetiva descoberta do real” (SÁ, 1993, p. 166).  
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A epifania é um aprendizado que ocorre a partir de uma “luz”, uma percepção 

eminentemente visual, um insight [Einsicht]. Não depende do pensamento racional, mas 

instaura um processo de conscientização que se abre para uma totalidade maior, para 

uma constelação maior de sentidos, aumentando também o grau de consciência do 

leitor, como assinala Cristina Monteiro de C. Pereira, que analisa em sua tese os efeitos 

da epifania estética em Dante Alighieri. Para a autora, é o modo de apresentação que 

será característico dessas iluminações que se intensificam gradativamente309. Temos 

nesta análise uma semelhança com o modo de escrita benjaminiano que, conforme 

observamos anteriormente, cria um discurso imagético que irrompe do texto, 

modificando e completando o texto escrito. 

 Assim, conforme Pereira, a epifania estética, tal como aparece em Dante, tem 

como característica a criação de elementos que não são somente discursivos, mas 

também poderosamente imagéticos, sensoriais e que modificam a ordem daquilo que é 

dito, numa suspensão semântica muito semelhante ao trabalho dos surrealistas. Ou seja, 

a epifania se dá pela criação de imagens que não estão explicitadas verbalmente na obra: 

“Epifania torna algo visível que não está na escrita” (idem, p.133). Esses elementos 

visuais adquirem muitas vezes caráter de sombras ou mesmo de assombrações, 

carregando o texto com o peso de fantasmas. Nesse sentido é que Cristiane Schmider 

(2014) vê o conceito de epifania em Benjamin como ligado ao conceito de 

fantasmagoria, além dos aspectos que já apresentamos brevemente, assim como ele o 

desenvolveu na Obra das Passagens. Para a autora, o conceito de fantasmagoria, que 

interpreta a fantasmagoria como uma iluminação religiosa, possuiria em Benjamin  

características de uma manifestação epifânica, que como sabemos tem sua origem na 

religião: “Pois imagens religiosas e projeções fantasmagóricas repousam num modo 

comparável de aparições epifânicas, que tende a esconder o processo de gênese do qual 

ele resulta” (SCHIMIDER, 2014, p. 450) A fantasmagoria pertenceria a falsa 

iluminação, que Benjamin denomina iluminação religiosa e que não rompe com o mito 

do progresso ou que se mantém silenciosamente na conciliação. A crítica benjaminiana 

                                                 

309 A análise de Pereira é semelhante ao modo de apresentação de Benjamin da iluminação profana, ou 
seja, uma elaboração específica do discurso, capaz de provocar uma imagem esclarecedora: “A 
Darstellung ou a elaboração na apresentação dos versos perpassa toda a comédia, não apenas o paraíso. O 
que ressaltamos aqui é que esse processo obtém um grau muito elevado de potencial estético, o que é 
extremamente pertinente para o propósito de Dante de aproximar o leitor de uma espécie de epifania.” 
(PEREIRA, 2007, p. 84) 
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deve mostrar a origem da fantasmagoria, destruindo qualquer mito que busque uma 

explicação conciliadora para fenômenos historicamente construídos. 

A ausência do objeto surrealista comprovaria a sua condição de fantasma, e 

assim a iluminação profana seria acompanhada por uma luz bruxuleante e incerta como 

nas manifestações do Unheimlich na literatura. O Leitmotiv do objeto ausente marca 

também toda a fantasia de amor dos autores surrealistas. A ausência do objeto é 

simbolizada pela afirmação do amor carnal, que corresponde a ausência das instituições 

burguesas e da visão místico-religiosa da mulher pura. 

A semelhança entre as duas formas epifânicas, a religiosa e a laica, pode ser 

percebida no modo como as epifanias religiosas geralmente são acompanhadas pelo 

som tonitruante de trovões. Elas não se restringem a ser uma experiência visual, 

chegando também a atingir o sentido da audição, algo típico da tradição judaica. O 

Antigo Testamento é todo povoado por epifanias, acompanhadas por imagens de 

relâmpagos e trovões, tal como o Witz que surge com um Blitz: “O ponto alto das 

teofanias do Antigo Testamento é o acontecimento do Sinai, com manifestações 

extraordinárias, relâmpago e trovões (Ex 19, 19s)” (idem, p. 168). 

A luz epifânica suspende o sentido poético-narrativo com uma apoteose, um 

banho de luz. Cristina Monteiro de C. Pereira mostra como Dante usa o recurso para 

descrever o Paraíso na Divina Comédia, sendo o instante de irrupção da luz aquele em 

que acontece a suspensão semântica. O juízo estético domina então a faculdade de 

julgar [Urteilskraft] em geral: 

 

Neste sentido, o jogo de luz, cor e movimento em que se 
transforma o Paraíso é a tentativa da produção da própria epifania, 
configurada em versos por meio de uma suspensão semântica 
anterior, provocada pela experiência estética. (PEREIRA, 2007, p. 
85)  

 

No mundo da falência da experiência comunicável, a experiência do juízo 

estético ganha força, porque permite que o observador, o leitor possa atribuir sentido ao 

que não possui sentido. A experiência estética, ao comunicar o incomunicável cria um 

oxímoro, subvertendo assim a ordem semântica, e promovendo, como afirma Pereira, 

uma nova lógica, em que a obra se torna um lugar vazio de sentidos a serem 

preenchidos pela atuação do leitor. Ou seja, o espaço da experiência estética seria o 

lugar do vazio, da ausência semântica. Ressaltamos aqui também a importância política 
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que se configura neste vazio semântico em Walter Benjamin. Seu vazio não seria a 

conciliação, mas sim o lugar da realização da imagem dialética. Essa seria a 

possibilidade da atualização de imagens em liberdade, capazes de propor uma outra 

relação do homem com o mundo. A epifania religiosa revelava a imagem divina; em um 

mundo do qual deus se ausenta (aliás, como é afinal o mundo do Antigo Testamento 

judaico), a epifania benjaminiana revela uma imagem do que não foi dito e com isso, as 

possibilidades latentes de se aceder a mundos diferentes. As epifanias são o ponto de 

realização das imagens dialéticas como imagens desses mundos. 

Portanto, tal como afirmamos, a imagem que surgiria na iluminação profana 

seria a imagem dialética. Na Obra das Passagens Benjamin define a imagem dialética 

como forma arquetípica (Urform): “A imagem dialética é aquela forma do objeto 

histórico que satisfaz as exigências de Goethe para o objeto de uma análise: revelar uma 

síntese autentica. É o fenômeno originário da história.”310 (BENJAMIN, 2006, 516). 

Haveria uma homologia entre o momento da iluminação profana e o instante do 

despertar histórico, o Jetztzeit, o conceito benjaminiano do tempo-de-agora, que 

suspende a distância temporal com o passado, fazendo surgir a imagem dialética e 

instituindo assim o agora da cognoscibilidade (Jetzt der Erkentbarkeit): “O agora da 

cognoscibilidade é o momento do despertar”311 (BENJAMIN, 2006, N 18, 4) 

A escrita benjaminiana é marcada por formas de luz, que vão das imagens 

auráticas aos flashes fotográficos a iluminar imagens produzidas pela própria escrita em 

seu processo autorreflexivo de engendramento; esse processo eminentemente linguístico 

seria o processo de iluminação profana. A especificidade da iluminação profana em 

relação aos outros modos de iluminação em Walter Benjamin, como a iluminação 

histórica - a erupção do Jetztzeit312  (tempo de agora) ou Jetzt der Erkenntbarkeit (agora 

da cognoscibilidade) -, está em ser um processo provocado pela apreciação da literatura 

e das artes plásticas, ou seja, por ser uma iluminação sobretudo estética, que se conecta 

                                                 

310 Das dialektische Bild ist diejenige Form des historischen Gegenstand (s), die Goethes Anforderungen 
an den Gegenstand einer Analyse genügt: eine echte Synthesis aufzuweisen. Es ist das Urphänomen der 
Geschichte.  (GS V, p.  592) 
311 Das Jetzt der Erkennbarkeit ist der Augenblick des Erwachens. (GS V , p. 608) 

312 Sobre o conceito de Jetztzeit ver: CALLADO, Tereza Castro. “A metafísica benjaminiana e o agora 
(Jetztzeit)” in Cadernos Walter Benjamin, Universidade Estadual do Ceará. Vol 2, janeiro a junho de 
2009. Disponível em: http://www.gewebe.com.br/cadernos.htm. Acesso em 13/04/2014 às 17 horas e 24 
minutos. 
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de forma singular com os conteúdos do pensamento. Também no gênero do ensaio 

ocorre essa singular associação entre linguagem e pensamento. O ensaio carrega 

consigo essa luz bruxuleante, com uma aproximação incerta, oscilando entre a 

linguagem que ora comunica, ora se cala, de modo que o ensaio mimetiza o 

pensamento. 

Em relação ao conhecimento histórico, Benjamin cria o conceito do agora da 

cognoscibilidade, ou do Jetztzeit, que define como sendo o instante do conhecimento 

das imagens históricas como imagens dialéticas. Assim, a imagem dialética é uma 

forma que traduz o desejo de liberdade ancestral em diferentes contextos históricos. A 

imagem condensa em si os desejos revolucionários, guardando a forma das imagens 

insurgentes em várias épocas. Na história, essas imagens proporcionariam a irrupção do 

tempo de agora, Jetztzeit , o seu correspondente em termos de arte seria a iluminação 

profana. A iluminação profana seria o instante equivalente à libertação das imagens 

dialéticas de uma obra de arte, nesta constelação, a obra seria a propedêutica das 

imagens de liberdade: o sujeito crítico, envolvido em um processo de reflexão, é 

elevado nessa relação com a obra, provocando uma espécie de suspensão semântica da 

obra, e revelando, por uma manifestação luminosa, a ausência de um significado 

superior ou transcendente. Dessa forma, a iluminação profana seria uma epifania que 

desvelaria o mito de uma aparência harmônica do mundo. Para Benjamin pois, o 

conhecimento estético  acontece por lampejos: “Nos domínios de que tratamos aqui, o 

conhecimento existe apenas em lampejos. O texto é o trovão, que segue ressoando por 

muito tempo”313 (BENJAMIN, 2006, p 499). Os lampejos do conhecimento são 

descritos por uma luz estranha e bruxuleante e o ensaio mimetiza esta variação 

luminosa, apresentando-se como o gênero propício a um objeto fugidio. 

Como referimos anteriormente, Benjamin distingue em uma obra o teor de coisa 

e o teor de verdade: “A crítica busca o teor de verdade de uma obra de arte, o 

comentário, o seu teor factual314“ (BENJAMIN, 2012 b, p.12).  Benjamin diferencia 

crítica e comentário segundo o tipo de teor que cada uma contém, ou seja, a crítica se 

liga ao teor de verdade da obra ao passo que o comentário está relacionado aos 

elementos meramente factuais. Segundo Gatti, o comentário seria a “[...] investigação 

                                                 

313 In den Gebieten, mit denen wir es zu tun haben, gibt es Erkenntnis nur blitzhaft. Der Text ist der 
langnachrollende Donner. (GS V, p. 570) 
314 Die Kritik sucht den Wahrheitsgehalt eines Kunstwerks, der Kommentar seinen Sachgehalt. (GS I1, p. 
125) 
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de cunho filológico e histórico, que tem como ponto de partida o estranhamento 

positivo provocado pelo envelhecimento do material histórico” (GATTI, 2009, p.55). 

Seguindo a doutrina dos comentários que revelam as escrituras, a verdade poderia, do 

mesmo modo, ser revelada pela sucessão de leituras: “a verdade aparece na história 

assim como a revelação no processo de transmissão e interpretação dos textos sagrados” 

(idem, p.93). No comentário, a verdade da obra é construída a partir de sua interpretação 

no tempo histórico. Benjamin distingue entre verdade revelada (religiosa) e verdade da 

arte (estética): “A própria concepção de comentário de Benjamin, exposta no início do 

ensaio As afinidades eletivas, marca esta diferença. O comentário não parte da 

autoridade da palavra divina presente na obra, mas do envelhecimento dos materiais 

históricos que a compõem, chamados por Benjamin de teor de coisa” (idem, p.99). o 

Sachgehalt, traduzido em português por teor de coisa ou teor factual, mas também como 

"conteúdo material da obra" (João Barrento), marca a tradição da crítica que guia a 

recepção de uma obra ao longo de sua existência. O teor de coisa de uma obra 

apareceria nos comentários, à medida que a obra envelhece. 

 

O envelhecimento do teor de coisa corresponde à transformação 
do modo como a verdade se expõe na obra de arte. Na medida 
em que o estranhamento entre o presente do crítico e o teor de 
coisa se torna o ponto de partida da crítica, a obra de arte é vista 
como um medium de exposição de uma ideia de verdade que não 
transcende a história, mas só existe como verdade de um tempo 
específico. (idem, pp.55-56). 

 
Sendo a obra sempre histórica, o crítico se depararia com a obra mediada pelo 

seu contexto histórico, que seria configurado ou configuraria o teor de coisa ou teor 

factual. O teor de coisa irá se modificar conforme as interpretações que a obra receber 

ao longo de sua história, mas o teor de verdade se manteria inalterado, embora sempre 

ligado a seu elemento historicamente dado, factual. No Drama Barroco, Benjamin 

relaciona o teor de coisa à análise dos detalhes e dos pormenores, afirmando que o teor 

de verdade de uma obra só pode ser reconhecido pela observância desses pormenores 

factuais: “A relação entre a elaboração micrológica  e a escala do todo, de um ponto de 

vista plástico e mental, demonstra que o conteúdo de verdade (Wahrheitsgehalt) se 

deixa apreender apenas através da mais exata descida ao nível dos pormenores de um 
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conteúdo material (Sachgehalt).”315 (BENJAMIN, 2011 b, p.17). Quanto mais o teor de 

verdade de uma obra refletir o mundo real (Realen), mais unidas estarão estas duas 

instâncias, o teor de verdade e o real: “A relação entre ambos determina aquela lei 

fundamental da escrita literária, segundo a qual, quanto mais significativo for o teor de 

verdade de uma obra, de maneira tanto mais inaparente e íntima estará ele ligado ao seu 

teor factual”316 (BENJAMIN, 2012 b, p.12).   

O belo se confunde com o de teor coisal da arte, aquele que é construído pela 

tradição, e revela-se como a verdade da obra de arte. Nas Afinidades Eletivas, 

Benjamin esclarece que o significado da obra permanecerá sempre oculto: “Para o 

poeta, assim como para o público da sua época, não é bem a existência, mas, na 

verdade, o significado da obra que irá manter-se sempre oculto”. (BENJAMIN, 2009, 

p.14).   

O teor de verdade da obra de arte se tornaria perceptível na aparência da obra 

mesma. Gatti demonstra como Benjamin, no ensaio As afinidades eletivas de Goethe 

(2009), equaciona a questão clássica da “relação entre beleza, aparência e verdade” 

(GATTI, 2009, p.69). Para Gatti, “O ponto de partida de Benjamin é o vínculo histórico 

e artístico entre a obra de arte e a noção de aparência (Schein) ou ainda de bela 

aparência (schöner Schein)” (idem, ibidem).317. Traduzido como aparência, o termo 

Schein também se confunde com engodo dos sentidos e falsa aparência; como luz, 

remete à revelação: “seu sentido de luz, iluminação, brilho e esplendor remete tanto à 

manifestação do sagrado quanto ao processo em que o ser se torna visível. Distinto do 

ser, porém, o Schein remete à mera aparência, ao erro, ao engano e à ilusão” (idem, 

ibidem). Gatti assinala que esse termo fundamental da tradição filosófica e estética 

alemã,  o termo Schein, remete a imagens de luz e sua visualização pelo sujeito, 

fundindo, nesta concepção, uma verdade invisível na aparência sensível:  

 

                                                 

315 Die Relation der mikrologischen Verarbeitung zum Maß des bildnerischen und des intellektuellen 
Ganzen spricht es aus, wie der Wahrheitsgehalt nur bei genauester Versenkung in die Einzelheiten eines 
Sachgehalts sich fassen läßt. (GS I, p.208) 
316 Das Verhältnis der beiden bestimmt jenes Grundgesetz des Schrifttums, demzufolge der 
Wahrheitsgehalt eines Werkes, je bedeutender es ist, desto unscheinbarer und inniger an seinen 
Sachgehalt gebunden ist. (GS I p. 125) 
317 O dicionário bilíngue alemão-português Leonardo Tochtrop registra três acepções verbete  Schein s.m. 
1) aparência; der – trügt, as aparencias enganam, dem Scheine nach, pelo que parece; zum Scheine, para 
fingir, den – wahren, salvar as aparencias de; 2) brilho, luz, claridade, lume; 3) papel, recibo, documento, 
formulário, cédula, nota de dinheiro, comprovante, alvará. TOCHTROP, Leonardo. Dicionário Alemão 
Português. São Paulo, Globo, 2001 
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Na tradição estética alemã o Schein é o vinculo artístico entre o 
elemento sensível da arte e uma verdade superior – a metáfora 
da luz tem conotações tanto religiosas e teológicas quanto 
iluministas – que se manifesta sensivelmente. (idem, ibidem)  

 

 Schein também se liga ao termo Erscheinung, de significados diversos e 

complexos318, o termo pode ser traduzido tanto por aparência, como por manifestação. 

Podemos interpretar que a verdade que surge na aparência da obra, ela se revela e se faz 

acompanhar pela luz e pelo brilho contidos no Schein. 

Neste sentido de Schein como manifestação, ou seja, como algo que precisaria 

ser despertado na obra, Gatti demonstra de que forma o teor de verdade da obra de arte 

surge na crítica. “A Erscheinung do ideal só se torna fundamento para a crítica na 

medida em que ela também disponibiliza ao crítico instrumentos de análise e 

interpretação da obra que o capacitam a extrair e expor sua verdade.” (idem, p.53) O 

teor de verdade surge na obra no seu teor de coisa, na obra de arte singular. Para 

Benjamin aquilo que a crítica pode capturar na obra é a verdade histórica, a verdade em 

movimento: “toda crítica contemporânea, por mais elevada que possa estar, abarca na 

obra mais a verdade em movimento do que a verdade em repouso, mais a atuação 

temporal do que o eterno” (BENJAMIN, 2009, p.14). Podemos observar assim a única 

verdade captável da obra de arte é que a verdade histórica é intrínseca à sua 

composição. Neste sentido Gatti observa que a verdade pertence à composição da obra: 

“O vínculo entre verdade e obra de arte não se encontraria assim num critério 

transcendente às obras, mas em sua composição mesma”. (GATTI, 2009, p.54).  

No Banquete de Platão o Belo e a Verdade são partes constituintes da Ideia. Já 

acompanhamos a inversão benjaminiana que permite a aproximação entre o mundo das 

Ideias e a arte.  Segundo Gatti, Benjamin teria operado uma segunda transgressão no 

pensamento platônico ao separar o Belo da Verdade. A beleza, desta forma seria alijada 

da aparência da obra, mas a verdade se manteria perceptível na aparência da obra: 

“embora a bela aparência não se identifique ao aparecimento da verdade, Benjamin não 

a exclui a Erscheinung da verdade.” (idem, p.71). Nesta equação, Benjamin subverte a 

noção do belo platônico,  separando o belo da verdade. Em mais uma modificação da 

                                                 

318 O dicionário alemão-português Leonardo Tochtrop registra as seguintes acepções da palavra 
Erscheinung: 1) aparência, aspecto; 2) aparição; 3) fenômeno, 4) visão; eine hübsche –, de aparência 
bonita; es ist eine eingentümliche – é um fato (fenômeno) notável; 5) manifestação, sintoma; in – treten, 
manifestar-se (idem)  
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teoria das Ideias, a verdade não só poderá emergir na obra de arte, como a beleza não é 

mais parte constituinte da verdade. Segundo Gatti, a verdade estaria não no objeto 

artístico, mas na reflexão sobre este objeto, na “reflexividade romântica” (idem, p.73). 

A forma da obra só surge na reflexão, definida como “proposição da sobriedade da arte” 

(BENJAMIN, 2002, p.106). A reflexão romântica cria a forma da arte, delimita a sua 

forma empírica e caminha para a sua dissolução no infinito das formas: “Assim como 

nos primeiros românticos, ocasionalmente, a luz encontra-se como símbolo do medium-

de-reflexão, da infinita clarificação da consciência, assim também em Hölderlin” (idem, 

ibidem). Este momento luminoso é o instante no qual a verdade se revela. A luz surge 

no instante da dissolução da forma empírica no infinito das formas, é o momento 

luminoso no qual a Ideia se ilumina e deixa perceber na reflexão. 

 A verdade apareceria no conceito de forma romântico, ou seja, na destruição da 

forma empírica que a reflexão proporcionaria.  “Com esta reformulação, a verdade, o 

ideal do problema, não aparece na aparência, mas no rompimento da aparência por um 

elemento reflexivo, sóbrio, que Benjamin formula a partir da noção de cesura 

desenvolvida por Hölderlin [...]” (GATTI, 2009, p. 73). A cesura hölderliniana, como 

vimos no primeiro capítulo, faz sobre a obra uma reflexão sóbria, aproximando-se da 

figura da parabase. Podemos perceber uma aproximação do conceito de reflexão com o 

de cesura, equiparando, desta forma a reflexão ao conceito de parabase, definida no 

primeiro capítulo da tese como uma das características fundamentais do Witz. 

O conceito romântico apresenta, portanto, a mesma estrutura de uma cesura no 

fluxo narrativo, que intensifica o grau de entendimento da obra. De acordo com Gatti, 

“a cesura não é, portanto, uma fala como as demais. Ela insere na peça uma outra 

perspectiva da ação, distinta daquela dos personagens envolvidos” (GATTI, 2009, p.75) 

A cesura se refere à peça como um todo, alargando a compreensão da ação para a 

totalidade da tragédia: “ela não é portanto, mais uma representação, mas a explicação da 

forma e dos materiais colocados em movimento pelo discurso dos personagens [...]” 

(idem, ibidem). Segundo Gatti, a cesura seria ligada não a um ato de um personagem, 

mas ao significado total da tragédia: “[...] ou seja, à 'representação' mesma”, à 

Vorstellung em seu sentido de encenação teatral” (idem, ibidem).  Na cesura está a 

beleza superior e abstrata, que não é a representação do belo aos sentidos, mas 

reprodução das leis da beleza, do equilíbrio sóbrio das partes. A sobriedade como beleza 

em Benjamin não se confunde com a bela aparência, mas seria antes aquilo que não se 

atinge pela linguagem, a cisão, o sem-expressão (Ausdrucklose) que, conforme 
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Benjamin, destrói a aparência conciliada: “é o sem expressão que destrói aquilo que 

ainda sobrevive em toda aparência bela como herança do caos: a totalidade falsa, 

enganosa –a totalidade absoluta.” (BENJAMIN, 2009, p.92)  

O conceito de beleza de Benjamin coincide com a forma, com o ritmo e com a 

palavra que se mantém em suspensão: “É ai que se origina o jogo de contrários 

valorizado por Benjamin em sua concepção de beleza: a configuração do ritmo próprio 

à ação a partir de sua interrupção, a fundamentação do discurso em suspensão, a 

reversão da palavra em emudecimento” (GATTI, 2009, p.75-76). Para Gatti, esta 

modificação do conceito de beleza, onde o belo não é mais a aparência, e sim o “cálculo 

hölderliniano” das partes, é “definido negativamente por Benjamin como aquilo que não 

tem expressão (das Ausdruckslose), o qual só se representa em seu contrário, ou seja, na 

interrupção de toda aparência ou expressão” (idem, p.76).  Assim, o instante do 

Ausdruckslose se apresenta no texto sobra As afinidades eletivas de Goethe (2009), 

como o instante necessário, não só da teoria da tragédia, “mas para a teoria da arte de 

uma maneira geral” (BENJAMIN, 2009, p.93) A semelhança do Ausdrukslose com a 

epifania proporcionada pela iluminação profana surge nas palavras de Hölderlin de que 

Benjamin incorpora ao seu pensamento: “torna-se necessário isso que se denomina na 

métrica da cesura, a palavra pura, a interrupção contrarítmica, para fazer frente à 

mudança rápida das representações em seu ponto mais alto, de tal maneira que não 

apareça mais a mudança da representação, mas a própria representação” (idem, ibidem). 

A beleza maior que uma obra pode proporcionar está na destruição de sua forma, o 

instante no qual a reflexão toca o infinito das formas e a forma da arte singular se dilui. 

De acordo com Walter Benjamin, “é o sem expressão que destrói aquilo que ainda 

sobrevive em toda a aparência bela como herança do caos: a totalidade falsa, enganosa – 

a totalidade absoluta” (BENJAMIN, 2009, p. 92) 

Em Benjamin, portanto, a verdade não teria uma forma sensível, ela só existiria 

velada. Segundo Gatti, a ideia da crítica de arte deveria permitir esta “não 

desvendabilidade: a crítica de arte não deve levantar o véu, mas elevar-se, por seu 

conhecimento mais preciso como véu” (idem, p.78). Em Benjamin, a tarefa da critica é 

elevar-se e reconhecer, nas obras sensíveis, o ideal do problema: “Ele [, o ideal do 

problema,] se encontra enterrado antes naquela multiplicidades de obras, e a sua 

extração é tarefa da crítica de arte.” (BENJAMIN, 2009, p. 80-81). A crítica deveria 

elevar-se e revelar, na relação entre teor de verdade e teor de coisa, a verdade histórica. 

No ensaio sobre Goethe, Benjamin constrói uma interessante imagem do trabalho 
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crítico e sua tarefa não cumprida de desvendar o problema do belo: “Suponha-se que se 

fique conhecendo uma pessoa bela e atraente, porém fechada, pois traz em si um 

segredo. Seria repreensível querer invadir sua esfera intima.” (idem, p. 80). O “ser 

eterno” (idem, p. 14) do belo permanece oculto, mas a historicização da obra, sua 

“verdade em movimento” (idem, ibidem) ou sua “atuação temporal” (idem, ibidem) 

podem ser conhecidos. 

     Gatti afirma que essa verdade seria velada não por uma imposição divina, 

mas remeteria à redenção que poderia acontecer com o messias, se ele um dia 

aparecesse. “Ela é o índice histórico de que a salvação divina ainda não ocorreu” (Gatti, 

p. 79). O messias não é mais do que um índice da necessidade de que haja uma 

iluminação histórica, a necessidade “de se iluminar uma situação histórica específica” 

(idem, ibidem). No mito, essa beleza seria conciliada na bela aparência, o que seria o 

oposto da essência da verdade benjaminiana. Assim, a beleza buscaria uma 

harmonização, enquanto a verdade seria oposta a essa conciliação, como sublinha Gatti,  

 
Contra a aparência mítica da reconciliação, figurada na 
totalidade harmônica da bela aparência, o sem-expressão, ao 
mesmo tempo em que mostra que mito e aparência são 
historicamente produzidos, mostra também o mundo histórico 
como não reconciliado. (idem, ibidem) 

 

A verdade, portanto, não estaria na conciliação ou na totalidade, ela estaria na 

cisão: “a verdade não é totalidade, mas aquilo que a cinde [...]” (idem, p.80), pois, como 

diz Benjamin, “No sem expressão aparece o poder sublime do verdadeiro.” 

(BENJAMIN, 2009, p. 92). 

Só podemos conceber em Benjamin uma beleza que não seja bela, mas sim 

lúcida: belo é a percepção do funcionamento do mito; Benjamin afirma que a beleza é 

“a extinção da essência plástica, heroica, na beleza indeterminada da natureza” 

(BENJAMIN, 2011 a, p. 26). A beleza natural seria a mímese, pois é a imitação da 

natureza e a necessidade interna do poema. Podemos definir que a beleza seria a 

percepção da aparência do mito no instante que ele rompe com o ideal de beleza.  

No texto sobre Hölderlin (2011 a), Benjamin vê a cesura como uma interrupção 

arrítmica: “em outras palavras, é o momento de mutismo na tragédia – ou em qualquer 

obra de arte – o instante da tomada de consciência virtual que espera a tomada de 

consciência do crítico” (idem, p. 114). Como vimos, essa cisão arrítmica se assemelha à 

ruptura da parabase, que, como procuramos demonstrar no início deste trabalho, teria 
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sido um modelo para um aspecto fundamental do Witz romântico, que inclui o instante 

no qual o entendimento irrompe na obra de arte e provoca a consciência do leitor ou 

observador/fruidor.  

Para Kant este instante em que a cisão leva ao entendimento estético, seria o 

sublime319. A percepção estética é capaz de promover uma  ruptura com  padrões 

racionais de reflexão e fruição da obra, irrompendo violentamente à consciência. O 

sublime kantiano seria a base do conceito de belo benjaminiano, conforme afirma 

Rochlitz, e não a Ideia platônica de verdade: 

 

Esse momento da relação entre a arte e a vida não é 
fortuitamente designado pelo termo sublime. Não há para 
Benjamin, o belo artístico que seja baseado no sublime da 
verdade. Quanto à verdade, último critério da validade estética 
não parece acessível de forma autoritária e violenta, por um 
movimento de ruptura e de desenraizamento. (ROCHLITZ, 
2003, p.115) 

 

  O belo se funda em uma categoria estética. Rochlitz ressalta que o conceito de 

beleza é algo ligado à aparência da obra e mantém o caráter de ilusão platônico: “ela 

conserva contudo o julgamento platônico sobre aquilo que é só aparência, ilusão, falsa 

aparência.” (idem, p.117). Esse caráter ilusório da beleza da arte seria o que impediria 

que a verdade possa ser fixada pela filosofia.  

A verdade da arte permaneceria múltipla e fugaz, e só poderia ser captada na sua 

aparição. Ademais, a arte guardaria o acesso a uma verdade que não poderia ser 

percebida pelo pensamento discursivo. Por isso, Benjamin teria se preocupado em 

entender a relação entre arte moderna e verdade, aplicando seu pensamento a uma arte 

que está em processo de se constituir e que responde a uma particular demanda crítica: 

“à medida que a arte é, para ele [Benjamin], depositária de uma verdade inacessível ao 

conhecimento discursivo, ele só pode adaptar seu pensamento à arte em processo, visto 

que esta arte responde às exigências que a crítica somente encontrara, até então, na obra 

de Goethe ou na literatura barroca” (ROCHLITZ, 2003, p.157). Essas artes em processo 

de constituição, nas quais a crítica não está totalmente encerrada, seriam as artes de 

vanguarda, ou seja, as artes que obtêm seu sentido pela ação crítica do receptor: “As 

vanguardas, ao contrário [da arte clássica], procuram atuar sobre o receptor” (idem, 
                                                 

319 Sobre a teoria do sublime Kantiano ver: KANT, “Crítica da faculdade de juízo estética” in Crítica da 
Faculdade de Juízo. 2012. 
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ibidem) Assim, para Benjamin, a verdade da obra pertenceria a uma função da arte e 

estaria ligada ao receptor/sujeito, ela não existiria fechada na obra, mas seria construída 

na interpretação que o sujeito lhe confere:  

 
Para Benjamin, a arte tradicional encerra a verdade em seu ser 
ou em sua substância; a arte de vanguarda reporta-se à verdade 
por meio de sua ação sobre o receptor ou por sua função. Seu 
destinatário não é mais Deus, mas o público profano, daqueles 
que são suscetíveis de contribuir para a transformação do 
mundo. (idem, ibidem) 

 

De modo paradoxal, na arte de vanguarda, a crítica é objetiva, pois parte da obra, 

mas só é concluída no sujeito. Ainda segundo Rochlitz, o valor de culto da arte, que se 

reportava à visão religiosa da arte clássica é também substituído, na arte de vanguarda, 

por um desejo de liberdade, que a arte busca despertar: “O valor de culto ou a aura da 

linguagem sem destinatário dão lugar ao valor de exposição de uma linguagem que 

procura despertar ou motivar” (idem, ibidem). Assim, segundo Gatti, Benjamin ligaria 

verdade e linguagem ao entendimento da história: 

 

 Com ele Benjamin pretende mostrar que o vínculo entre 
verdade e linguagem na exposição constitui-se historicamente, 
pois a doutrina não é a verdade enquanto conteúdo transmitido 
ou resultado científico, mas o próprio processo de sua 
transmissão. A verdade é aqui entendida como decodificação 
histórica (GATTI, 2009, p.97) 

 

A verdade da obra que pode ser constatada pelo teor coisal, instituída pela 

coletânea de suas críticas, é sempre uma verdade que se mantém dentro dos limites da 

língua, assim, o modo como a verdade se coloca em uma obra de arte se aproxima 

daquele pensamento filosófico sprachlich (lingual, linguístico) de Friedrich Schlegel 

que apresentamos no primeiro capítulo.  Para Benjamin, se a filosofia pretende ser fiel à 

verdade, seu foco deveria ser a apresentação (Darstellung): “se a filosofia quiser 

permanecer fiel a sua forma, como representação da verdade e não como guia para o 

conhecimento, deve-se atribuir importância ao exercício desta forma...” (BENJAMIN, 

1984, p.50). 

A forma de apresentação é a única verdade que a obra de arte tem a transmitir, 

ou seja, a verdade da arte, a sua essência, é exatamente aquilo que se pode captar na 

forma do objeto singular. Nas imagens da escrita de Walter Benjamin reconhece-se 
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traços epifânicos; mas a epifania benjaminiana não encontra o silêncio após a ruptura: 

não há conciliação. O instante da iluminação blitzig que surge no Witz é profanado; da 

imagem benjaminiana deve surgir o desejo revolucionário, pois ela revela as partes 

escondidas do objeto. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Partimos da hipótese de que o conceito benjaminiano de iluminação profana 

tenha surgido de uma transformação do conceito de Witz do primeiro romantismo 

alemão. A partir da análise  das constelações conceituais que envolvem cada um desses 

conceitos, comprovamos a forte semelhança estrutural entre ambos. Identificamos as 

formas do pensar romântico como  epifanias laicas (formas da iluminação profana) na 

escrita benjaminiana, marcadamente surrealista, assinalando que é na forma da obra de 

arte singular que a sua verdadeira essência se encontra.  

Walter Benjamin vai buscar na filosofia dos primeiros românticos alemães as 

categorias artísticas que o permitem descrever a arte de vanguarda. Assim, é dos 

românticos que ele retira o conceito de crítica de arte, e o conceito de Witz, que descreve 

uma epifania gnosiológica desencadeada pela obra de arte. Demonstramos como o 

conceito benjaminiano de iluminação profana, cujo estudo é central nesta tese, foi uma 

apropriação do conceito romântico por Walter Benjamin.  

Começamos por apresentar como os românticos, partindo do pensamento de 

Fichte, conectaram o conceito de reflexão à arte, de modo que a reflexão coincidisse 

com a crítica de arte. O Witz seria o ápice da reflexão – o instante em que o eu alcança a 

expansão máxima no não-eu, o instante da dissolução da obra de arte singular na Ideia. 

 O termo Witz, teve até o século XVIII um significado bastante diverso do atual, 

registrado no dicionário etimológico Grimm como uma corruptela de wissen. Witz, em 

seu sentido de wissen, surge sempre em par semântico com Blitz, "raio", significando 

um tipo de entendimento que irrompe célere, como um relâmpago, na consciência. Ao 

longo do século XIX, Witz é registrado como um sinônimo de pointe, "farpa" ou 

"agudeza", em um sentido sempre distante do corriqueiro “anedota”, "piada" ou 

"chiste", que são acepções atuais da palavra. Witz e Blitz formam um par semântico que 

não pode ser desfeito, pois o Witz surge sempre através de um Blitz. A semelhança 

fonética entre os termos Witz/Blitz reforça a conexão entre os termos, tornando-os 

indissociáveis. 

Embora possamos propor várias traduções para o termo, como chiste, 

espirituosidade ou engenho, ele parece esquivar-se de definições unívocas. Ao 

mantermos o termo original, sua relação com o Blitz permanece presente, corroborando 

o entendimento mais preciso de seu significado. Witz/Blitz surge somente em um par 
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lexical. Como conceito linguístico, o Witz/Blitz é produzido pela linguagem literária, a 

partir de uma obra fragmentária, e conecta o fragmento à Ideia da arte. O pensamento 

crítico, conforme os românticos o viam, produziria uma elevação da obra de arte 

singular e fragmentária até a Ideia da arte, o instante no qual a obra se conecta ao 

infinito das formas artísticas. Este seria o instante de realização do Witz. É um saber 

revelado, o entendimento que surge de modo subitâneo. O Witz/Blitz se dá em um 

instante luminoso, e seu caráter de subitaneidade se assemelha a uma epifania literária. 

Constatamos a presença das imagens da luz também no texto de 1929, O 

Surrealismo. Último instantâneo da inteligência europeia, em que Benjamin 

apresenta o conceito de iluminação profana (Profane Erleuchtung); como uma 

iluminação materialista e antropológica, o que ressalta seu caráter profano. O termo 

iluminação profana inclui um par antitético, pois a ideia de uma iluminação estaria 

ligada à esfera religiosa, oposta à dimensão laica, ao profana. A iluminação profana 

seria uma iluminação do cotidiano, profundamente influenciada por novas formas de luz 

da vida moderna, o que nos guiou pelo caminho das epifanias laicas. Propomos a ideia 

de que Walter Benjamin operou uma laicização do conceito original romântico, e 

descrevemos como este difere do conceito de iluminação profana: o Witz/Blitz conecta a 

obra de arte com a Ideia; porém, o conceito de iluminação profana, no instante mais 

alargado da reflexão, se conecta com a consciência histórica e política do sujeito. De 

modo que, no instante epifânico, a iluminação profana seja uma força propedêutica de 

imagens arcaicas, como, por exemplo, são os mitos do amor provençal, ou os mitos do 

caos e da restauração da harmonia primordial. 

O surrealismo modificou a visão da arte, trazendo-a para o cotidiano e alterando 

o conceito de objeto artístico. Neste sentido, como consequência das mudanças 

ocorridas com o conceito de arte, o objeto produzido em série, que não atende aos 

parâmetros do gosto burguês, o excedente de material ordinário, ou seja: o kitsch foi 

elevado à esfera da arte. Com Walter Benjamin, este objeto kitsch foi acrescido de uma 

nova função. Além do seu papel de democratização do gosto e do ornamento burguês, 

Walter Benjamin cria o conceito de objeto Onirokitsch ou Kitsch onírico (Traumkitsch). 

O objeto comum, uma vez que tenha a sua função prática suspendida pode criar 

diferentes conexões com as imagens arquetípicas do mundo onírico. Desta forma o 

kitsch pode levar à descoberta de um desejo escondido, tornando-se, assim, para 

Benjamin, um objeto kitsch onírico. Para ser um objeto kitsch, o objeto deve, antes de 

mais, ser retirado de sua função pratica, ou seja: o objeto deve ser inserido em, para 
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exemplificarmos a partir do texto de Benjamin, deve ser transformado em um jogo 

infantil, ou tornado arte, ou parte de uma coleção. As novas conexões poderiam 

libertariam as forças do desejo, das imagens arcaicas e dos sonhos. Em Benjamin essas 

imagens são sempre imagens políticas. Afirmamos também que o conceito 

benjaminiano de aura mantém uma relação de oposição com o conceito de objeto 

onirokitsch e o aurático, aquele representante da arte clássica, que manteria, segundo 

Benjamin, uma distância entre objeto e seu observador. Em oposição, o kitsch é o objeto 

ao alcance da mão, e a luz que emana deste objeto é profana. A imagem da iluminação 

profana que pode emergir de um objeto onirokitsch emana uma luz anti-religiosa. Com 

a reprodutibilidade técnica, a arte abandona os lugares de culto para se inserir no 

cotidiano. 

Com a modernidade todo o sistema de arte é questionado, e também o objeto de 

arte. Demonstramos como o surrealismo cria o conceito de objeto volátil, marcado pela 

sua ausência e pelo desejo que segue os seus rastros. O desejo move o artista surrealista 

na busca do objeto volatizado, tal como um amante persegue a mulher amada em 

Nadja, de Andre Breton. Como ressalta Benjamin no ensaio sobre o surrealismo, a 

mulher é inessencial ao amor surrealista. O que move o sujeito é o desejo simbolizado 

no mito do amor livre, fora da regulamentação institucional burguesa; são os desejos 

inconscientes, os mitos primitivos. O surrealismo propõe um mundo no qual o 

inconsciente e o desejo ocupem a primazia da razão. Nesta busca de uma alternativa à 

lógica cartesiana, os surrealistas descobrem o gosto pelos jogos de palavras.  

Os pares de palavras antitéticos demonstram a presença do desejo na língua: são 

termos que afirmam e negam a presença do objeto, de modo que ele é e não é, está e não 

está, mantendo uma constante incerteza e o desejo sempre presente. O termo iluminação 

profana pertence à categoria de par opositivo por ser um oximoro. O termo Iluminação 

remete ao vocabulário religioso: iluminação espiritual ou mental. Iluminação É 

dicionarizado com os mesmos termos que o Witz: Einfall, uma ideia que surge 

repentinamente na consciência. Em Benjamin, esse saber é profano. Em Benjamin, essa 

iluminação leva ao despertar. O sono mítico deve ser interrompido pela imagem do 

sonho – onde surge a arcaico, o desejo transgressor. A imagem da iluminação profana é 

o que leva ao despertar. Na visão de Walter Benjamin o sonho englobaria um deposito 

coletivo das imagens arcaicas, que transmitem o desejo ancestral de liberdade. O sono 

coletivo são os mitos apaziguadores do progresso. 
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Neste protesto contra o progresso positivo, a linguagem mítica oferece ao sujeito 

um mundo sob outra ordem observamos como os mitos do despertar suspendem a 

vigência da aparência natural do mito do progresso. O mito do progresso envolveria 

toda a sociedade em um sono coletivo, e ele está presente também na ideologia de 

esquerda, naquilo o que Benjamin define como iluminação teológica. Neste tipo de 

iluminação que podemos chamar de turva, pois a luz não leva ao despertar, a crença no 

devir do destino é mantida. 

A reflexão romântica é fundamental para entendermos o conceito de arte em 

Benjamin. Nela, o pensar se dá num movimento de expansão em direção ao objeto e de 

retorno ao sujeito. Benjamin aprende com os românticos que a reflexão é forma da obra 

de arte, e que a crítica de arte deve também obedecer a forma do pensar de segundo 

grau. Deste modo, escrita benjaminiana promove uma ensaística que mimetiza a 

reflexão romântica. A forma do ensaio deve ser entendida, neste sentido, não como 

arbitrariedade do autor, mas como necessidade da própria obra pelo conceito de 

apresentação (Darstellung).  

As imagens são a chave para se entender os textos benjaminianos. A escrita de 

Walter Benjamin é marcada por imagens que surgem e desaparecem como flashes, em 

um oscilar que se aproxima e se afasta do objeto. Observamos que elas mantêm com o 

texto uma relação que traduzimos por semelhança deformada, que atua como ato falho 

da psicanalítico: na subversão do discurso aparente é que se percebe o discurso 

originário e latente. Essas imagens que emergem como discurso latente são as imagens 

da iluminação profana. Analisamos no terceiro capítulo da tese algumas imagens que 

ora criam em uma ecfrase, como a paisagem do vale onde o autor alemão se encontra, 

de onde avista sob outro ângulo o riacho que parte de Paris, e cai em um declive por 

uma usina de forças oportunamente localizada;  ora uma parábola, como os monges que 

experimentam um comportamento revolucionário; ora um mecanismo, como os 

ponteiros do relógio que deve despertar as imagens da Revolução. A revelação da 

imagem é a função propedêutica da iluminação profana, que é marcada por um instante 

epifânico, onde ocorre uma suspensão semântica. Não é a linguagem que comunica, 

mas a imagem. É o instante do despertar,  que ocorre graças a uma interrupção lógica, 

na forma de uma epifania laica: um clarão que ofusca a mente, fazendo surgir uma visão 

nova. Diferentemente da epifania divina, na qual a voz de deus surge como única 

possibilidade de redenção, a epifania benjaminiana não redime: traz a consciência 
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política e histórica que surge com a suspensão do mito. É o despertar produzido pela 

iluminação profana. 

A imagens produzidas pela iluminação profana são imagens arquetípicas e, 

como tais, segundo a concepção de proto-imagem (Urform) de Goethe, que Benjamin 

apresenta no último capítulo de sua Tese sobre os românticos. Nesta obra, Benjamin 

opera uma inversão da gradação platônica, afirmando que a Ideia transparece na forma 

do objeto de arte. A forma da obra é a apresentação da Ideia, de modo que, na aparência 

da obra, estaria a sua essência, ou a sua Ideia. Seguindo o desvio que os românticos 

tomaram em relação a Kant, Benjamin reafirma a objetividade da crítica, pois o 

pensamento crítico é ativado pelo próprio objeto, pelo seu caráter fragmentário que 

impulsiona a reflexão.A obra de arte determina a sua crítica, e mais do que isso, pelo 

conceito de forma expandida romântica, a obra engloba a sua crítica. Partindo dessas 

premissas românticas, Benjamin define que a verdade da obra seja o seu teor factual: a 

tradição histórica que a obra inaugura e que se torna visível na obra. Em mais uma 

transgressão da teoria das Ideias, observamos que, na visão benjaminiana, a beleza não 

pertence à Ideia, a beleza liga-se ao deleite, ao engano dos sentidos, enquanto que a 

Ideia, ou a Verdade são percepções sóbrias, ou como as define Hölderlin. A Ideia se 

deixa perceber na reflexão e se torna visível na obra de arte. 

Comprovamos, com a descrição minuciosa da literatura crítica dos termos em 

questão (a destacar-se o par Witz/Blitz e o conceito de iluminação profana), a 

semelhança estrutural entre os termos. Demonstramos como o conceito romântico de 

reflexão é a base da ensaística de Walter Benjamin, que também guarda semelhanças 

com o modo de proceder surrealista. Acreditamos ter trazido aqui uma contribuição 

positiva aos estudos acerca do romantismo alemão e de Walter Benjamin, especialmente 

no que diz respeito às relações existentes entre os conceitos de Witz/Blitz e de 

iluminação profana. Sobretudo, comprovamos a ideia de que as iluminações profanas 

sejam epifanias literárias, reafirmando que a verdade da obra de arte somente existe em 

sua forma singular de aparição e deve ao observador/leitor sua existência. 

Escolhemos um caminho para seguir esta luz: a concepção benjaminiana de arte. 

Outros aspectos ficam, ainda, por investigar, como, por exemplo, o da relação da luz 

com o aparelho óptico, na fotografia e no cinema. Este interessante e válido viés de 

investigação foi deixado para um estudo posterior. O caminho trilhado, no entanto, fez-

nos enxergar como saberes que foram gestados há 200 ou 100 anos atrás nos permitem 

entender os problemas contemporâneos da arte.
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Anexo 1 
Listagem em tabela dos fragmentos que citam o Witz, página da edição crítica 
organizada por Behler e das traduções em português. 
 
Fragmentos da Revista Lyceum 
 
   
Número do 
fragmento 
 

Página na 
Kritische 
Ausgabe 

Página da 
tradução de M. 
Suzuki 

Página da 
tradução de 
V.P. Stirniman 

Observações: 

9 148 22 83  
13 148 22 -  
16 148 22 -  
17 148 22 -  
22 149 23 - “witzigen Einfall” 
34 150 24-25 - “witzigen Einfall” 
39 151 26 -  
41 152 26 -  
51 153 28 -  
56 154 29 -  
59 154 29 -  
67 155 30 -  
71 156 31 -  
90 158 35 89  
96 158 34 - “witzigen Einfall” 
104 159 36 -  
109 160 37 -  
111 161 37-38 -  
126 163 41 93  
 
Fragmentos da revista Athenäum 
 
29 170 51 - “witzigen Einfall” 
32 170 52 -  
37 171 53 - “witzigen Einfall” 
82 177 53 -  
106 181 59 -  
116 182/183 64-65 99-100  
120 184 66 -  
121 184 66-67 -  
154 189 72 -  
156 190 72 -  
217 199 83-84 -  
220 200 84 -  
237 204 88 - A.W. Schlegel 
245 206 90-91 -  
289 214 98 - Novalis 
305 217 101-102 -  
366 232 120 -  
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383 236 124 -  
394 239 126 -  
421 246-247 132-134 -  
426 248 135 -  
438 253 140 -  
445 254 141 -  
 
Fragmentos da Revista Ideen 
 
26 258 147 -  
59 262 152 - “witzig” 
109 262 158 115  
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Anexo 2 
Fragmentos de Friedrich Schlegel que citam Witz.  
 
Schlegel, Fragmentos 1ª.  coluna:  tradução de M. Susuki 2ª. coluna: tradução de V. P. Stirnmann 

(sempre que houver) Liceum 
L 9 Witz ist unbedingt geselliger Geist, oder 

fragmentarische Genialität 
Chiste é o espírito social incondicionado, 
ou genialidade fragmentária. 

L9 - Espirituosidade é o espírito social 
incondicionado ou gênio fragmentário. 
 

L13 Jedes Gleichnis, was nur lang ist, nennt Bodmer 
gern homerisch. So hört man auch wohl Witz 
aristophanisch nennen, an dem nichts klassisch ist, 
als die Zwanglosigkeit und die Deutlichkeit. 
 

Bodmer se compraz em chamar de homérico qualquer símile que seja apenas longo. Do 
mesmo modo também se ouve chamar de aristofânico o chiste que, de clássico.tem 
somente o desembaraço e a  clareza. 
 

L16 Genie ist zwar nicht Sache der Willkür aber doch 
der Freiheit, wie Witz, Liebe und Glauben, die 
einst Künste und Wissenschaften werden müssen. 
Man soll von jedermann Genie fordern, aber ohne 
es zu erwarten. Ein Kantianer würde dies den 
kategorischen Imperativ der Genialität nennen. 

Gênio não é somente questão de arbítrio, mas de liberdade, como chiste, amor e crença, 
que um dia terão que se tornar arte e crença. Deve-se exigir gênio de todo mundo, mas 
sem contar com ele. Um kantiano chamria isso de imperativo categórico da genialidade. 
 

L 17 Nichts ist verächtlicher als trauriger Witz. 
 

Nada é mais desprezível que chiste triste. 
 

L 22 Ein einziges analytisches Wort, auch zum Lobe, 
kann den vortrefflichsten witzigen Einfall, dessen 
Flamme nun erst wärmen sollte, nachdem sie 
geglänzt hat, unmittelbar löschen. 
 

Uma única palavra analítica, mesmo como elogio, pode apagar imediatamente o mais 
notável achado chistoso, cuja chama só iria aquecer depois que tivesse brilhado. 
 

L 34 Ein witziger Einfall ist eine Zersetzung geistiger 
Stoffe, die also vor der plötzlichen Scheidung 
innigst vermischt sein mußten. Die 
Einbildungskraft muß erst mit Leben jeder Art bis 

Um achado chistoso é uma desagregação de elementos espirituais, que, portanto, tinham 
de estar intimamente misturados antes da súbita separação. A imaginação tem de estar 
primeiro provida, até a saturação, de toda espécie de vida, para que possa chegar o tempo 
de a eletrizar de tal modo pela fricção da livre  sociabilidade, que a excitação do mais 
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zur Sättigung angefüllt sein, ehe es Zeit sein kann, 
sie durch die Friktion freier Geselligkeit so zu 
elektrisieren, daß der Reiz der leisesten 
freundlichen oder feindlichen Berührung ihr 
blitzende Funken und leuchtende Strahlen, oder 
schmetternde Schläge entlocken kann. 
 

leve contato amigo ou inimigo possa lhe arrancar faíscas fulgurantes e raios luminosos, 
ou choques estridentes. 
 

 L 39 Die Geschichte der Nachahmung der alten 
Dichtkunst, vornehmlich im Auslande hat unter 
andern auch den Nutzen, daß sich die wichtigen 
Begriffe von unwillkürlicher Parodie und passivem 
Witz, hier am leichtesten und vollständigsten 
entwickeln lassen. 
 

A história da imitação da poesia antiga, sobretudo no estrangeiro, tem entre outras 
também a vantagem de que nela podem ser mais facilmente e mais completamente 
desenvolvidos os importantes conceitos de paródia involuntária e chiste passivo. 
 
 

 L 41 An geselligem Witz und geselliger Fröhlichkeit 
sind wenige Bücher mit dem Roman »Faublas« zu 
vergleichen. Er ist der Champagner seiner Gattung. 
 

Em chiste e alegria social, poucos livros são comparáveis ao romance Faublas. É a 
champanhe do gênero. 
 

L 42 Die Philosophie ist die eigentliche Heimat der 
Ironie, welche man logische Schönheit definieren 
möchte: denn überall wo in mündlichen oder 
geschriebenen Gesprächen, und nur nicht ganz 
systematisch philosophiert wird, soll man Ironie 
leisten und fordern; und sogar die Stoiker hielten 
die Urbanität für eine Tugend. Freilich gibts auch 
eine rhetorische Ironie, welche sparsam gebraucht 
vortreffliche Wirkung tut, besonders im 
Polemischen; doch ist sie gegen die erhabne 
Urbanität der sokratischen Muse, was die Pracht 
der glänzendsten Kunstrede gegen eine alte 

A filosofia é a verdadeira pátria da ironia, que se poderia definir como beleza lógica: 
pois onde quer que se filosofe em conversas faladas ou escritas, e apenas não de todo 
sistematicamente, se deve obter e exigir ironia; e até os estóicos consideravam a 
urbanidade uma virtude. Também há, certamente, uma ironia retórica que, 
parcimoniosamente usada, produz notável efeito, sobretudo na polêmica; mas está para a 
sublime urbanidade da musa socrática, assim como a pompa do mais cintilante discurso 
artificial está para uma tragédia antiga em estilo elevado. Nesse aspecto, somente a 
poesia pode também se elevar à altura da filosofia , e não está fundada em passagens 
irônicas, como a retórica. Há poemas antigos ou modernos que respiram,, no todo e nas 
partes, o divino sopro da ironia. Neles vive uma bufonaria realmente transcendental. No 
interior, a disposição que tudo supervisiona e se eleva infinatamente acima de todo 
condicionado, inclusive a própria arte, virtude ou genialidade; no exterior, na execução, a 
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Tragödie in hohem Styl. Die Poesie allein kann 
sich auch von dieser Seite bis zur Höhe der 
Philosophie erheben, und ist nicht auf ironische 
Stellen begründet, wie die Rhetorik. Es gibt alte 
und moderne Gedichte, die durchgängig im Ganzen 
und überall den göttlichen Hauch der Ironie atmen. 
Es lebt in ihnen eine wirklich transzendentale 
Buffonerie. Im Innern, die Stimmung, welche alles 
übersieht, und sich über alles Bedingte unendlich 
erhebt, auch über eigne Kunst, Tugend, oder 
Genialität: im Äußern, in der Ausführung die 
mimische Manier eines gewöhnlichen guten 
italiänischen Buffo. 
 

maneira mímica de um bom bufão italiano comum. 
 

L 51 Witz als Werkzeug der Rache ist so schändlich, wie 
Kunst als Mittel des Sinnenkitzels 
 

O chiste é tão abjeto como instrumento de vingança, quanto a arte como meio de fazer 
còcegas nos sentidos. 
 

L 56 Witz ist logische Geselligkeit. 
 

Chiste é sociabilidade lógica. 
 

L 59 Chamforts Lieblingsgedanke, der Witz sei ein 
Ersatz der unmöglichen Glückseligkeit, gleichsam 
ein kleines Prozent, womit die bankerotte Natur 
sich für die nicht honorierte Schuld des höchsten 
Gutes abfinde; ist nicht viel glücklicher als der des 
Shaftesbury, Witz sei der Prüfstein der Wahrheit, 
oder als das gemeinere Vorurteil, sittliche 
Veredlung sei der höchste Zweck der schönen 
Kunst. Witz ist Zweck an sich, wie die Tugend, die 
Liebe und die Kunst. Der genialische Mann fühlte, 
so scheint es, den unendlichen Wert des Witzes, 

O pensamento predileto de Chamfort, de que o chiste é aquilo que supre a felicidade 
impossível, uma por assim dizer pequena percentagem que a natureza em falência daria 
como compensação pelo sumo bem devido, não é mais feliz que o de Shaftesbury, 
segundo o qual o chiste é a pedra de toque da verdade, ou do que o preconceito mais 
comum, de que o enobrecimento moral é o fim da bela-arte. Chiste é fim em si, como 
virtude, amor e arte. Aquele homem genial sentiu, assim parece, o valor infinito do 
chiste, e uma vez que a filosofia francesa não era capaz de compreender isso, procurou 
instintivamente vincular o que o chiste tem de mais elevado àquilo que é o primeiro e o 
mais alto, segundo ela. E, como máxima, o pensamento de que o sábio tem de estar 
sempre en état d'épigramme diante do destino é belo e genuinamente cínico. 
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und da die französische Philosophie nicht hinreicht, 
um dieses zu begreifen, so suchte er sein Höchstes 
instinktmäßig mit dem, was nach dieser das Erste 
und Höchste ist, zu verknüpfen. Und als Maxime 
ist der Gedanke, der Weise müsse gegen das 
Schicksal immer en état d'epigramme sein, schön 
und echt zynisch. 
 

L 67 In England ist der Witz wenigstens eine Profession, 
wenn auch keine Kunst. Alles wird da zünftig, und 
selbst die roués dieser Insel sind Pedanten. So auch 
ihre wits, welche die unbedingte Willkür, deren 
Schein dem Witz das Romantische und Pikante 
gibt, in die Wirklichkeit einführen, und so auch 
witzig leben; daher ihr Talent zur Tollheit. Sie 
sterben für ihre Grundsätze 

 Na Inglaterra o chiste, se não é uma arte, é ao menos uma profissão. Ali tudo se torna 
ofício, e até os roués daquela ilha são pedantes. Assim também são seus wits, que 
introduzem na realidade o arbítrio incondicionado, cuja aparição dá o romântico e 
picante do chiste, e assim também é o seu viver chistosamente; daí o talento deles para a 
sandice. Eles morrem por seus princípios. 

L 71 Sinn für Witz ohne Witz ist doch schon das Abc 
der Liberalität. 
 

Sentido para o chiste sem chiste já é o abc da liberalidade. 
 

L 90 Witz ist eine Explosion von gebundnem Geist. 
 

Chiste é uma explosão do espírito 
estabilizado. 
 

L9 - Espirituosidade é o espírito social 
incondicionado ou gênio fragmentário. 
 

L 96 Ein gutes Rätsel sollte witzig sein; sonst bleibt 
nichts, sobald das Wort gefunden ist: auch ist's 
nicht ohne Reiz, wenn ein witziger Einfall insoweit 
rätselhaft ist, daß er erraten sein will: nur muß sein 
Sinn gleich völlig klar werden, sobald er getroffen 
ist. 
 

Um bom enigma deveria ser chistoso, senão nada sobra tão logo se descubra a palavra; 
também não é sem atrativo se um achado chistoso seja tão enigmático a ponto de se 
querer decifrá-lo, mas seu sentido tem de ser completamente claro, tão logo encontrado. 
 

L 104 Was man gewöhnlich Vernunft nennt, ist nur eine Aquilo que habitualmente se chama razão é apenas um gênero dela; o tênue e aquoso. Há 
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Gattung derselben; nämlich die dünne und wäßrige. 
Es gibt auch eine dicke feurige Vernunft, welche 
den Witz eigentlich zum Witz macht, und dem 
gediegenen Styl das Elastische gibt und das 
Elektrische. 
 

também uma razão espessa e ígnea, que faz o chiste propriamente chiste, e dá 
elasticidade e eletricidade ao estilo sólido. 
 
 
  

L 109 Milder Witz, oder Witz ohne Pointe, ist ein 
Privilegium der Poesie, was die Prosa ihr ja lassen 
muß: denn nur durch die schärfste Richtung auf 
Einen Punkt kann der einzelne Einfall eine Art von 
Ganzheit erhalten. 
 

Chiste brando, ou chiste sem farpa, é um privilégio da poesia, que a prosa lhe tem de 
conceder: pois somente mirando do modo mais certeiro num único ponto um achado 
isolado pode atingir uma espécie de totalidade. 
 
 
 

L 111 Chamfort war, was Rousseau gern scheinen wollte: 
ein echter Zyniker, im Sinne der Alten mehr 
Philosoph, als eine ganze Legion trockner 
Schulweisen. Obgleich er sich anfänglich mit den 
Vornehmen gemein gemacht hatte, lebte er 
dennoch frei, wie er auch frei und würdig starb, 
und verachtete den kleinen Ruhm eines großen 
Schriftstellers. Er war Mirabeaus Freund. Sein 
köstlichster Nachlaß sind seine Einfälle und 
Bemerkungen zur Lebensweisheit; ein Buch voll 
von gediegenem Witz, tiefem Sinn, zarter 
Fühlbarkeit, von reifer Vernunft und fester 
Männlichkeit, und von interessanten Spuren der 
lebendigsten Leidenschaftlichkeit, und dabei 
auserlesen und von vollendetem Ausdruck; ohne 
Vergleich das höchste und erste seiner Art. 
 

Chamford foi aquilo que Rouseau queria de bom grado parecer: um autêntico cínico, no 
sentido dos antigos, mais filósofo do que toda uma legião de áridos sábios de escola. 
Embora de início tivesse se envolvido com fidalgos, viveu livremente, assim como 
morreu livre e dignamente, desprezando a pequena fama de grande escritor. Era amigo 
de Mirabeau. seu mais delicioso legado são os achados e observações sobre a sabedoria 
da vida: um livro cheio de sólido chiste, sentido profundo, delicada sensibilidade, razão 
madura e firme hombridade, cheio de traços interessantes sda mais viva paixão, livro 
que, além de primoroso, é de acabada e perfeita expressão: incomparavelmente, o mais 
alto e o primeiro do gênero. 
 

L 126 Die Römer wußten, daß der Witz ein prophetisches Os romanos sabiam que chiste é uma faculdade profética: chamavam-na de nariz. 
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Vermögen ist; sie nannten ihn Nase. 
 

 

Athenäum 
A 29 Witzige Einfälle sind die Sprüchwörter der gebildeten Menschen. 

 
Achados chistosos são os provérbios dos homens cultos. 
 

A 32 Man soll Witz haben, aber nicht haben wollen; sonst entsteht Witzelei, 
Alexandrinischer Styl in Witz. 
 

Deve-se ter chiste, sem o querer ter; senão surge zombaria, estilo 
alexandrino no chiste. 

A 37 Manche witzige Einfälle sind wie das überraschende Wiedersehen zwei 
befreundeter Gedanken nach einer langen Trennung. 
 

Alguns achados chistosos são como o surpreendente reencontro 
de dois pensamentos amigos após uma longa separação 

A 82 Die Demonstrationen der Philosophie sind eben Demonstrationen im 
Sinne der militärischen Kunstsprache. Mit den Deduktionen steht es auch 
nicht besser wie mit den politischen; auch in den Wissenschaften besetzt 
man erst ein Terrain, und beweist dann hinterdrein sein Recht daran. Auf 
die Definitionen läßt sich anwenden, was Chamfort von den Freunden 
sagte, die man so in der Welt hat. Es gibt drei Arten von Erklärungen in 
der Wissenschaft: Erklärungen, die uns ein Licht oder einen Wink geben; 
Erklärungen, die nichts erklären; und Erklärungen, die alles verdunkeln. 
Die rechten Definitionen lassen sich gar nicht aus dem Stegreife machen, 
sondern müssen einem von selbst kommen; eine Definition die nicht 
witzig ist, taugt nichts, und von jedem Individuum gibt es doch unendlich 
viele reale Definitionen. Die notwendigen Förmlichkeiten der 
Kunstphilosophie arten aus in Etikette und Luxus. Als Legitimation und 
Probe der Virtuosität haben sie ihren Zweck und Wert, wie die 
Bravourarien der Sänger, und das Lateinschreiben der Philologen. Auch 
machen sie nicht wenig rhetorischen Effekt. Die Hauptsache aber bleibt 
doch immer, daß man etwas weiß, und daß man es sagt. Es beweisen oder 
gar erklären wollen, ist in den meisten Fällen herzlich überflüssig. Der 
kategorische Styl der Gesetze der zwölf Tafeln, und die thetische 

A 82 - As demonstrações da filosofia são demonstrações 
precisamente no sentido da linguagem técnica militar. Quantos às 
deduções, a situação não é melhor do que com as deduções 
políticas: também nas ciências primeiro se ocupa um terreno e 
depois se demonstra o direito a ele. Pode-se aplicar às definições 
aquilo que Chamfort diz dos amigos que se tem no mundo. Há 
três espécies de de definições nas ciências: definições que nos dão 
uma luz ou uma indicação, definições que nada definem, e 
definições que obscurecem tudo. Definições corretas não se 
deixam de maneira alguma fazer de improviso, mas têm de 
ocorrer a alguém em virtude de si mesmas: uma definição que não 
seja chistosa não vale nada e, no entanto, para cada indivíduo há 
infinitas definições reais. As formalidades necessárias da 
filosofia-de-arte degeneram em etiqueta e luxo. Tem seu valor e 
fim como legitimação e prova de virtuosismo, assim como as 
árias de bravura dos menestréis e o latim escrito pelos filólogos. 
Também não provocam pouco efeito retórico. O principal, porém, 
continua sendo que se saiba alguma coisa e que seja dita. Querer 
demonstrá-la ou mesmo defini-la, é na maioria dos casos, bastante 
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Methode, wo die reinen Fakta der Reflexion ohne Verhüllung, 
Verdünnung und künstliche Verstellung wie Texte für das Studium oder 
die Symphilosophie da stehen, bleibt der gebildeten Naturphilosophie die 
angemessenste. Soll beides gleich gut gemacht werden, so ist es unstreitig 
viel schwerer behaupten, als beweisen. Es gibt Demonstrationen die 
Menge, die der Form nach vortrefflich sind, für schiefe und platte Sätze. 
Leibniz behauptete, und Wolff bewies. Das ist genug gesagt. 
 

supérfluo. O estilo categórico das Leis das Doze Tábuas e o 
método tético, onde os fatos puros da reflexão se encontram sem 
ocultamento, sinfilosofia, são os mais adequados para a filosofia-
de-natureza culta. Se as duas coisas devem ser igualmente 
aprimoradas, então é indiscutivelmente muito mais difícil afirmar 
do que demonstrar. Para proposições equivocadas e triviais há 
uma porção de demonstrações excelentes quanto à forma. Leibniz 
afirmava, e Wolff demonstrava. Não é preciso dizer mais nada. 
 

 A 
106 

Die moralische Würdigung ist der ästhetischen völlig entgegengesetzt. 
Dort gilt der gute Wille alles, hier gar nichts. Der gute Wille witzig zu 
sein, zum Beispiel, ist die Tugend eines Pagliaß. Das Wollen beim Witze 
darf nur darin bestehen, daß man die konventionellen Schranken aufhebt, 
und den Geist frei läßt. Am witzigsten aber müßte der sein, der es nicht 
nur ohne es zu wollen, sondern wider seinen Willen wäre, so wie 
der bienfaisant bourru eigentlich der allergutmütigste Charakter ist. [A.W. 
Schlegel] 
 

A 106 - A apreciação moral é inteiramente oposta à apreciação 
estética. Lá, a boa vontade é o valor de tudo; aqui, de 
absolutamente nada. A boa vontade de ser chistoso é, por 
exemplo, a virtude de um palhaço. No chiste, querer só pode 
consistir em suprimir as barreiras convencionais e em deixar o 
espírito livre. O mais chistoso seria, contudo, quem o fosse não 
apenas sem querer, mas também contra a sua vontade, assim 
como o bienfaisant bourru é no fundo o mais benévolo dos 
caracteres. [A.W.] 
 

A 116 Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre 
Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennte Gattungen der Poesie wieder zu 
vereinigen, und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung 
zu setzen. Sie will, und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, 
Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen, die Poesie 
lebendig und gesellig, und das Leben und die Gesellschaft poetisch 
machen, den Witz poetisieren, und die Formen der Kunst mit gediegnem 
Bildungsstoff jeder Art anfüllen und sättigen, und durch die 
Schwingungen des Humors beseelen. Sie umfaßt alles, was nur poetisch 
ist, vom größten wieder mehre Systeme in sich enthaltenden Systeme der 
Kunst, bis zu dem Seufzer, dem Kuß, den das dichtende Kind aushaucht in 

Tradução de Suziki: 
A 116 - A poesia romântica é uma poesia universal progressiva. 
Sua destinação não é apenas reunificar todos os gêneros separados 
da poesia e pôr a poesia  em contato com filosofia e retórica. Quer 
e também deve ora mesclar, ora fundir poesia e prosa, genialidade 
e crítica, poesia-de-arte e poesia-de-natureza, tornar viva e 
sociável a poesia, e poéticas a vida e a sociedade, poetizar o 
chiste, preencher e saturar as formas da arte com toda espécie de 
sólida matéria para cultivo, e as animar pelas pulsações do humor. 
Abrange tudo o que seja poético, desde o sistema supremo da arte, 
que por sua vez contém em si muitos sistemas, até o suspiro, o 
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kunstlosen Gesang. Sie kann sich so in das Dargestellte verlieren, daß man 
glauben möchte, poetische Individuen jeder Art zu charakterisieren, sei ihr 
Eins und Alles; und doch gibt es noch keine Form, die so dazu gemacht 
wäre, den Geist des Autors vollständig auszudrücken: so daß manche 
Künstler, die nur auch einen Roman schreiben wollten, von ungefähr sich 
selbst dargestellt haben. Nur sie kann gleich dem Epos ein Spiegel der 
ganzen umgebenden Welt, ein Bild des Zeitalters werden. Und doch kann 
auch sie am meisten zwischen dem Dargestellten und dem Darstellenden, 
frei von allem realen und idealen Interesse auf den Flügeln der poetischen 
Reflexion in der Mitte schweben, diese Reflexion immer wieder 
potenzieren und wie in einer endlosen Reihe von Spiegeln vervielfachen. 
Sie ist der höchsten und der allseitigsten Bildung fähig; nicht bloß von 
innen heraus, sondern auch von außen hinein; indem sie jedem, was ein 
Ganzes in ihren Produkten sein soll, alle Teile ähnlich organisiert, 
wodurch ihr die Aussicht auf eine grenzenlos wachsende Klassizität 
eröffnet wird. Die romantische Poesie ist unter den Künsten was der Witz 
der Philosophie, und die Gesellschaft, Umgang, Freundschaft und Liebe 
im Leben ist. Andre Dichtarten sind fertig, und können nun vollständig 
zergliedert werden. Die romantische Dichtart ist noch im Werden; ja das 
ist ihr eigentliches Wesen, daß sie ewig nur werden, nie vollendet sein 
kann. Sie kann durch keine Theorie erschöpft werden, und nur eine 
divinatorische Kritik dürfte es wagen, ihr Ideal charakterisieren zu wollen. 
Sie allein ist unendlich, wie sie allein frei ist, und das als ihr erstes Gesetz 
anerkennt, daß die Willkür des Dichters kein Gesetz über sich leide. Die 
romantische Dichtart ist die einzige, die mehr als Art, und gleichsam die 
Dichtkunst selbst ist: denn in einem gewissen Sinn ist oder soll alle Poesie 
romantisch sein 
 

beijo que a criança poetizante exala em canção sem artifício. Pode 
se perder de tal maneira naquilo que expõe, que se poderia crer 
que caracterizar indivíduos de toda espécie é um e tudo para ela; e 
no entanto ainda não há uma forma tão feita para exprimir 
completamente o espírito do autor: foi assim que muitos artistas, 
que também só queriam escrever um romance, expuseram por 
acaso a si mesmos. Somente ela pode se tornar, como a epopéia, 
um espelho de todo mundo circundante, uma imagem da época. E, 
no entanto, é também a que mais pode escilar, livre de todo 
interesse real e ideal, no meio entre o exposto e aquele que expõe, 
nas asas da reflexão poética, sempre de novo potenciando e 
multiplicando essa reflexão, como numa série infinita de espelhos. 
É capaz da formação mais alta e universal, não apenas de dentro 
para fora, mas também de fora para dentro, uma vez que organiza 
todas as partes semelhantes a tudo aquilo que deve ser um todo 
em seus produtos, com o que se lhe abre a perspectiva de um 
classicismo crescendo sem limites. A poesia romântica é, entre as 
artes, aquilo que o chiste é para a filosofia, e sociedade, 
relacionamentos, amizade e amor são na vida. Os outros gêneros 
poéticos estão prontos e agora podem ser completamente 
dissecados. O gênero poético romântico ainda está em devir; sua 
verdadeira essência é mesmo a de que só pode vir a ser, jamais ser 
de maneira perfeita e acabada. Não pode ser esgotado por 
nenhuma teoria, e apenas uma crítica divinatória poderia ousar 
pretender caracterizar-lhe o ideal. Só ele é infinito, assim como só 
ele é livre, e reconhece, como sua primeira lei, que o arbítrio do 
poeta não suporta nenhuma lei sobre si. O gênero poético 
romântico é o único que é mais do que gênero e é, por assim 
dizer, a própria poesia: pois, num certo sentido, toda poesia é ou 
deve ser romântica. 



 200 

 
116 
(cont.) 

tradução de Stirnmann: 
A poesia romântica é uma poesia universal progressiva. Sua determinação 
não é apenas a de reunificar todos os gêneros separados da poesia e 
estabelecer um contato da poesia com a filosofia e a retórica. Ela também 
quer, e deve, fundir às vezes, às vezes misturar, poesia e prosa, 
genialidade e crítica, poesia artística e poesia natural, tornar a poesia 
sociável e viva, fazer poéticas a vida e a sociedade, poetizar a 
espirituosidade, preencher e saturar as formas da arte com toda espécie de 
cultura maciça, animando-as com as vibrações do humor. Ela abrange 
tudo em que está o poético, desde os maiores sistemas da arte - que em si 
contém vários outros - até o suspiro, o beijo que a criança poetante exala 
em canção singela. E pode se perder tanto, na descrição, que nos provoca 
a crença de que tudo para ela se resumiria em caracterizar indivíduos 
poéticos de todos os tipos; no entanto ainda não existe uma forma feita de 
modo que se possa expressar completamente o espírito do autor: por isso 
muitos artistas que queriam escrever um romance acabaram, por acaso, 
descrevendo a si mesmos. Somente a poesia pode se tornar, como a 
epopeia, um espelho do inteiro mundo circundante, um retrato da época. E 
contudo pode também, no mais das vezes, pairar suspensa nas asas da 
reflexão poética, equidistante do que é exposto e daquele que expõe, livre 
de qualquer interesse real ou ideal, e potenciar continuamente essa 
reflexão, multiplicá-la como em uma infinita série de espelhos. É capaz de 
propiciar a formação mais elevada e universal, não apenas de dentro para 
fora mas também do exterior para o interior; assim, em cada totalidade 
que deva se formar de seus produtos, ela organiza cada uma das partes de 
modo similar, sendo-lhe com isso aberta a perspectiva de uma classicidade 
ilimitada e crescente. A poesia romântica está para as outras artes assim 
como a espirituosidade está para a filosofia, como a sociedade, as 
relações, a amizade e o amor estão para a vida. Outros gêneros poéticos já 

 versão nossa, realisada a partir das duas traduções aqui transcritas 
e também dos trechos traduzidos por Márcio Seligmann-Silva na 
tradução da Critica de arte do romantismo alemão: 

A poesia romântica é uma poesia universal progressiva. Sua 
determinação não é apenas a de reunificar todos os gêneros 
separados da poesia e estabelecer um contato da poesia com a 
filosofia e a retórica. Ela também quer, e deve, fundir as vezes, as 
vezes misturar, poesia e prosa, genialidade e crítica, poesia 
artística e poesia natural, tornar a poesia viva e sociável, fazer 
poéticas a vida e a sociedade, poetizar o Witz, preencher e saturar 
as formas da arte com toda espécie de cultura maciça, animando-
as com as vibrações do humor. Ela abrange tudo o que está o 
poético, desde os maiores sistemas da arte – que em si contém 
vários outros- até o suspiro, o beijo que a criança poetante exala 
em canção singela. E pode se perder tanto, na descrição, que nos 
provoca a crença de que tudo para ela se resumiria em caracterizar 
indivíduos poéticos de todos os tipos; no entanto ainda não existe 
essa forma feita de modo que possa expressar completamente o 
espírito do autor: por isso muitos artistas que queriam escrever um 
romance acabaram, por acaso, descrevendo a si mesmos. Somente 
a poesia pode se tornar, como a epopéia, um espelho do inteiro 
mundo circundante, um retrato da época. E contudo pode também, 
no mais das vezes, pairar suspensa nas asas da reflexão poética, 
eqüidistante do que é apresentado e daquele que é representado, 
livre de qualquer interesse real ou ideal, e potenciar 
continuamente essa reflexão, multiplicá-la como uma infinita 
série de espelhos. É capaz de propiciar a formação mais elevada e 
universal, não apenas de dentro para fora mas também do exterior 
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estão prontos, podem ser completamente dissecados. O gênero da poesia 
romântica ainda está em evolução - esta, aliás, é a sua verdadeira essência, 
estar sempre em eterno desenvolvimento, nunca acabado. Nenhuma teoria 
o esgota, e apenas uma crítica divinatória estaria autorizada a ousar uma 
caracterização de seu ideal. Só ela é infinita, só ela é livre e reconhece, 
como sua lei primeira, que o arbítrio do poeta não estará sujeito a 
nenhuma lei. A poesia romântica é o único gênero que é, mais do que um 
gênero, como que a própria arte poética: pois num certo sentido toda 
poesia é, ou deveria ser, romântica. 
 

para o interior; assim, em cada totalidade que deva se formar de 
seus produtos, ela organiza cada uma das partes de modo similar, 
sendo-lhe com isso aberta a perspectiva de um classicismo 
ilimitado e crescente. A poesia romântica está para as outras artes 
assim como o Witz está para a filosofia, como a sociedade, as 
relações, a amizade e o amor estão para a vida. Outros gêneros 
poéticos já estão acabados, podem ser completamente dissecados. 
O gênero da poesia romântica ainda é um processo;  aliás, esta é a 
sua verdadeira essência, ser somente um eterno processo, e nunca 
poder acabar. Nenhuma teoria o esgota, e apenas uma crítica 
divinatória se permitiria ousar a uma caracterização de seu ideal. 
Só ela é infinita, só ela é livre e reconhece, como sua lei primeira, 
que nenhuma arbitrariedade do poeta estará sujeita a nenhuma lei. 
A poesia romântica é o único gênero que é mais do que um 
gênero, como o é a própria arte poética: pois num certo sentido 
toda poesia é, ou deveria ser, romântica. 

 
A 120 Den Witz achten sie darum so wenig, weil seine Äußerungen nicht lang, 

und nicht breit genug sind, denn ihre Empfindung ist nur eine dunkel 
vorgestellte Mathematik; und weil sie dabei lachen, welches gegen den 
Respekt wäre, wenn der Witz wahre Würde hätte. Der Witz ist wie einer, 
der nach der Regel repräsentieren sollte, und statt dessen bloß handelt. 
 

Respeitam pouco o chiste, porque suas manifestações não são 
suficientemente longas e amplas, e a sensibilidade deles é apenas 
uma matemática obscuramente representada; e porque riem dele, 
o que seria contra o respeito se o chiste tivesse verdadeira 
dignidade.O chiste é como alguém que, por regra, deveria 
representar e, em vez disso, simplesmente age. 

A 121 Eine Idee ist ein bis zur Ironie vollendeter Begriff, eine absolute Synthesis 
absoluter Antithesen, der stete sich selbst erzeugende Wechsel zwei 
streitender Gedanken. Ein Ideal ist zugleich Idee und Faktum. Haben die 
Ideale für den Denker nicht so viel Individualität wie die Götter des 
Altertums für den Künstler, so ist alle Beschäftigung mit Ideen nichts als 
ein langweiliges und mühsames Würfelspiel mit hohlen Formeln, oder ein 

Uma ideia é um conceito perfeito e acabado até a ironia, uma 
síntese absoluta de antíteses absolutas, alternância de dois 
pensamentos conflitantes que engedra continuamente a si mesma. 
Um ideal é, ao mesmo tempo, ideia e fato. Se para o pensador os 
ideiais não têm tanta individualidade quanto os deuses da 
antiguidade para o artista, toda ocupação com ideias nada mais é 
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nach Art der chinesischen Bonzen, hinbrütendes Anschauen seiner eignen 
Nase. Nichts ist kläglicher und verächtlicher als diese sentimentale 
Spekulation ohne Objekt. Nur sollte man das nicht Mystik nennen, da dies 
schöne alte Wort für die absolute Philosophie, auf deren Standpunkte der 
Geist alles als Geheimnis und als Wunder betrachtet, was er aus andern 
Gesichtspunkten theoretisch und praktisch natürlich findet, so brauchbar 
und so unentbehrlich ist. Spekulation en detail ist so selten als 
Abstraktion en gros, und doch sind sie es, die allen Stoff des 
wissenschaftlichen Witzes erzeugen, sie die Prinzipien der höhern Kritik, 
die obersten Stufen der geistigen Bildung. Die große praktische 
Abstraktion macht die Alten, bei denen sie Instinkt war, eigentlich 
zu  Alten. Umsonst war es, daß die Individuen das Ideal ihrer Gattung 
vollständig ausdrückten, wenn nicht auch die Gattungen selbst, streng und 
scharf isoliert, und ihrer Originalität gleichsam frei überlassen waren. 
Aber sich willkürlich bald in diese bald in jene Sphäre, wie in eine andre 
Welt, nicht bloß mit dem Verstande und der Einbildung, sondern mit 
ganzer Seele versetzen; bald auf diesen bald auf jenen Teil seines Wesens 
frei Verzicht tun, und sich auf einen andern ganz beschränken; jetzt in 
diesem, jetzt in jenem Individuum sein Eins und Alles suchen und finden, 
und alle übrigen absichtlich vergessen: das kann nur ein Geist, der 
gleichsam eine Mehrheit von Geistern, und ein ganzes System von 
Personen in sich enthält, und in dessen Innerm das Universum, welches, 
wie man sagt, in jeder Monade keimen soll, ausgewachsen, und reif 
geworden ist. 
 

que um entediamente e cansativo jogo de dados com fórmulas 
vazias, ou uma contemplação detida do próprio nariz, à maneira 
dos bonzos chineses. Nada é mais lastimável e desprezível que 
essa especulação sentimental sem objeto. Não se deveria chamar 
isso de mística, já que essa bela palavra antiga é bastante útil e 
indispensável para a filosofia absoluta, a partir de cujo ponto de 
vista o espírito observa, como mistério e milagre, tudo aquilo que 
de outros pontos de vista acha teórica e praticamente natural. 
Especulação en detail é tão rara quanto abstração en gros, e 
contudo são elas que engendram toda a matéria do chiste 
científico, são os princípios da crítica mais elevada, os degraus 
supremos da formação espiritual. A grande abstração prática torna 
propriamente antigos os antigos, entre os quais era instinto. Em 
vão teriam os indivíduos exprimido inteiramente o ideal de seu 
gênero, se os próprios gêneros não fossem também rigororosa e 
nitidamente isolados e, por assim dizer, deixados livres à prórpia 
originalidade. Mas pôr-se arbitrariamente quer nesta, quer noutra 
esfera, como num outro mundo, não apenas com entendimento e 
imaginação, mas com toda a alma; renunciar livremente quer a 
esta, quer àquela parte de sua essência e se limitar inteiramente a 
uma outrra; procurar e encontrar seu um e tudo ora nesnte, ora 
naquele indivíduo, e esquecer intencionalmente todos os outros: 
disso só é capaz um espírito que, por assim dizer, contém em si 
uma multiplicidade de espíritos e um sistema completo de 
pessoas, e em cujo interior cresceu e amadureceu o universo que, 
como se diz, deve germinar em cada mônada. 

A 154 Wer frisch vom Aristophanes, dem Olymp der Komödie, kommt, dem 
erscheint die romantische Persiflage wie eine lang ausgesponnene Faser 
aus einem Gewebe der Athene, wie eine Flocke himmlischen Feuers, von 
der das Beste im Herabfallen auf die Erde verflog 

Para alguém que acaba de deixar Aristófanes, esse Olimpo da 
comédia, a troça romântica aparecerá como um longo fio solto de 
um tecido de Atena, como uma fagulha do fogo celeste, do qual o 
melhor se desfaz caindo sobre a terra. 
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A 156 Der komische Witz ist eine Mischung des epischen und des jambischen. 

Aristophanes ist zugleich Homer und Archilochus. 
 

O chiste cômico é uma mescla de chiste épico e jâmbico. 
Aristófanes é ao mesmo tempo Homero e Arquíloco. 

 
A 217 Altertümlichkeit der Worte, und Neuheit der Wortstellungen, gedrungne 

Kürze und nebenausbildende Fülle, die auch die unerklärlichern Züge der 
charakterisierten Individuen wiedergibt; das sind die wesentlichen 
Eigenschaften des historischen Styls. Die wesentlichste von allen ist Adel, 
Pracht, Würde. Vornehm wird der historische Styl durch die 
Gleichartigkeit und Reinheit einheimischer Worte von echtem Stamm, 
und durch Auswahl der bedeutendsten, gewichtigsten und kostbarsten; 
durch groß gezeichneten, und deutlich, lieber zu hart als unklar, 
artikulierten Periodenbau, wie der des Thucydides; durch nackte 
Gediegenheit, erhabene Eil und großartige Fröhlichkeit der Stimmung und 
Farbe, nach Art des Caesar; besonders aber durch jene innige und hohe 
Bildung eines Tacitus, welche die trocknen Fakta der reinen Empirie so 
poetisieren, urbanisieren und zur Philosophie erheben, läutern und 
generalisieren muß, als sei sie von einem der zugleich ein vollendeter 
Denker, Künstler, und Held wäre, aufgefaßt, und vielfach durchgearbeitet, 
ohne daß doch irgendwo rohe Poesie, reine Philosophie oder isolierter 
Witz die Harmonie störte. Das alles muß in der Historie verschmolzen 
sein, wie auch die Bilder und Antithesen nur angedeutet oder wieder 
aufgelöst sein müssen, damit der schwebende und fließende Ausdruck 
dem lebendigen Werden der beweglichen Gestalten entspreche 
 

Arcaísmo nas palavras e inovação na sintaxe, densa concisão e 
abundância de desenvolvimentos paralelos que reproduzem 
também os traços menos definíveis de indivíduos característicos: 
eis as qualidades essenciais do estilo histórico. De todas, a mais 
essencial é nobreza, esplendor, dignidade. O estilo histórico se 
notabiliza pela homogeneidade e pureza das palavras nativas de 
autêntica raiz, pela escolha das mais significativas, mais 
importantes e preciosas; pela construção de períodos longos, 
claramente articulados, e mais duros que confusos, como os de 
Tucídides; pela despojada solidez, sublime celeridade e grandiosa 
jovialidade da atmosfera e da cor, à maneira de César; mas 
sobretudo por aquela elevada formação interna de um Tácito, a 
qual precisa poetizar, urbanizar e elevar à filosofia, decantando e 
generalizando, os fatos secos da pura empiria, de tal modo que é 
como es esta fosse apreendida e multiplamente elaborada por 
alguém que fosse ao mesmo tempo pensador, artista e heróis 
consumado, sem que em parte alguma poesia grosseira, filosofia 
pura ou chiste isolado atrapalhassem a harmonia. Tudo isso tem 
de estar fundido na história, assim como é preciso que as imagens 
e antíteses sejam apenas sugeridas ou novamente dissolvidas, para 
que a expressão oscilante e fluida corresponda ao vir-a-ser vivo 
das figuras em movimento. 

A 220 Ist aller Witz Prinzip und Organ der Universalphilosophie, und alle 
Philosophie nichts andres als der Geist der Universalität, die Wissenschaft 
aller sich ewig mischenden und wieder trennenden Wissenschaften, eine 

Se todo chiste é princípio e órgão da filosofia universal, e toda 
filosofia nada mais que o espírito da universalidade, a ciência de 
todas as ciências que eternamente se mesclam e novamente se 
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logische Chemie: so ist der Wert und die Würde jenes absoluten, 
enthusiastischen, durch und durch materialen Witzes, worin Baco und 
Leibniz, die Häupter der scholastischen Prosa, jener einer der ersten, 
dieser einer der größten Virtuosen war, unendlich. Die wichtigsten 
wissenschaftlichen Entdeckungen sind bonmots der Gattung. Das sind sie 
durch die überraschende Zufälligkeit ihrer Entstehung, durch das 
Kombinatorische des Gedankens, und durch das Barocke des 
hingeworfenen Ausdrucks. Doch sind sie dem Gehalt nach freilich weit 
mehr als die sich in Nichts auflösende Erwartung des rein poetischen 
Witzes. Die besten sind echappées de vue ins Unendliche. Leibnizens 
gesamte Philosophie besteht aus wenigen in diesem Sinne witzigen 
Fragmenten und Projekten. Kant der Kopernikus der Philosophie hat von 
Natur vielleicht noch mehr synkretistischen Geist und kritischen Witz als 
Leibniz: aber seine Situation und seine Bildung ist nicht so witzig; auch 
geht es seinen Einfällen wie beliebten Melodien: die Kantianer haben sie 
tot gesungen; daher kann man ihm leicht Unrecht tun, und ihn für weniger 
witzig halten, als er ist. Freilich ist die Philosophie erst dann in einer guten 
Verfassung, wenn sie nicht mehr auf genialische Einfälle zu warten, und 
zu rechnen braucht, und zwar nur durch enthusiastische Kraft, und mit 
genialischer Kunst aber doch in sicherer Methode stetig fortschreiten 
kann. Aber sollen wir die einzigen noch vorhandenen Produkte des 
synthesierenden Genies darum nicht achten, weil es noch keine 
kombinatorische Kunst und Wissenschaft gibt? Und wie kann es diese 
geben, so lange wir die meisten Wissenschaften nur noch buchstabieren 
wie Quintaner, und uns einbilden, wir wären am Ziel, wenn wir in einem 
der vielen Dialekte der Philosophie deklinieren und konjugieren können, 
und noch nichts von Syntax ahnden, noch nicht den kleinsten Perioden 
konstruieren können? 
 

separam, uma química lógica: então são infinitos o valor e a 
dignidade do chiste absoluto, entusiástico, completamente 
material, em que Bacon e Leibniz, os principais representantes da 
prosa escolástica, foram virtuoses, aquele como um dos primeiros, 
este como um dos maiores. As descobertas científicas mais 
importantes são bons mots do gênero. Elas o são pelo 
surpreendente acaso de seu surgimento, pela combinatória do 
pensamento e pelo barroco da expressão proferida. No entanto, 
segundo o conteúdo, são sem dúvida muito mais do que a 
expectativa que se dissolve em nada do chiste puramente poético. 
As melhores são échappées de vue para o infinito. Toda a filosofia 
de Leibniz consiste em alguns fragmentos e projetos chistosos 
nesse sentido. Kant, o Copérnico da filosofia, talvez tenha por 
natureza mais espírito sincrético e chiste crítico do que Leibiniz, 
mas sua situação e formação não são tão chistosas; também ocorre 
com seus achados o mesmo que com melodias conhecidas: os 
kantianos os destruíram de tanto os cantar; por isso se lhe pode 
facilmente cometer injustiça, considerando-o menos chistoso do 
que é. Certamente a filosofia só estará bem constituída se já não 
tiver de esperar por achados geniais, nem de contar com eles, e 
puder progredir constantemente apenas pela força entusiástica e 
com arte genial, mas num método seguro. Devemos, porém, 
desprezar os únicos produtos ainda existentes do gênio 
sintetizante porque ainda não existem arte e ciência combinatória? 
E como estas podem existir, se ainda apenas soletramos a maioria 
das ciências como segundanistas de liceu, e imaginamos ter 
chegado à meta quando podemos declinar e conjugar num dos 
muitos dialetos da filosofia, sem nada poder pressentir da sintaxe 
nem construir o menor dos períodos? 

A 237 Humor ist gleichsam der Witz der Empfindung. Er darf sich daher mit Humor é como que o chiste da sensação. Pode, por isso, se 
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Bewußtsein äußern: aber er ist nicht echt, sobald man Vorsatz dabei 
wahrnimmt. [A.W. Schlegel] 
 

exteriorizar com consciência, mas não é genuíno, tão logo se 
perceba nele um propósito. [A.W. Schlegel] 

A 245 Ein Gedicht oder ein Drama, welches der Menge gefallen soll, muß ein 
wenig von allem haben, eine Art Mikrokosmus sein. Ein wenig Unglück 
und ein wenig Glück, etwas Kunst, und etwas Natur, die gehörige 
Quantität Tugend und eine gewisse Dosis Laster. Auch Geist muß drin 
sein nebst Witz, ja sogar Philosophie, und vorzüglich Moral, auch Politik 
mitunter. Hilft ein Ingrediens nicht, so kann vielleicht das andre helfen. 
Und gesetzt auch, das Ganze könnte nicht helfen, so könnte es doch auch, 
wie manche darum immer zu lobende Medizin, wenigstens nicht schaden 
 

Um poema ou drama que deve aprazer à multidão tem de ter um 
pouco de tudo, ser uma espécie de microcosmo. Um pouco de 
infelicidade e um pouco de felicidade, um pouco de arte e um 
pouco de natureza, a quantidade exata de virtude e uma certa dose 
de vício. Nele também tem de haver espírito, ao lado de chiste, 
filosofia e, principalmente, moral, e também política. Se um 
ingrediente não serve, talvez outro possa servir. E mesmo 
supondo que o todo não possa ajudar, ao menos, como alguns 
remédios por isso sempre recomendáveis, não pode prejudicar. 

A 289 Echt geselliger Witz ist ohne Knall. Es gibt eine Art desselben, die nur 
magisches Farbenspiel in höhern Sphären ist. [Novalis] 
 

O genuíno chiste social é sem detonação. Há uma espécie dele 
que é apenas um mágico jogo de cores em esferas superiores. [N.] 

A 305 Absicht bis zur Ironie, und mit willkürlichem Schein von 
Selbstvernichtung ist ebensowohl naiv, als Instinkt bis zur Ironie. Wie das 
Naive mit den Widersprüchen der Theorie und der Praxis, so spielt das 
Groteske mit wunderlichen Versetzungen von Form und Materie, liebt den 
Schein des Zufälligen und Seltsamen, und kokettiert gleichsam mit 
unbedingter Willkür. Humor hat es mit Sein und Nichtsein zu tun, und 
sein eigentliches Wesen ist Reflexion. Daher seine Verwandtschaft mit der 
Elegie und allem, was transzendental ist; daher aber auch sein Hochmut 
und sein Hang zur Mystik des Witzes. Wie Genialität dem Naiven, so ist 
ernste reine Schönheit dem Humor notwendig. Er schwebt am liebsten 
über leicht und klar strömenden Rhapsodien der Philosophie oder der 
Poesie und flieht schwerfällige Massen, und abgerißne Bruchstücke 
 

Intenção levada à ironia e com arbitrária aparência de auto-
aniquilamento é tão ingênua quanto instinto levado à ironia. 
Assim como o ingênuo brinca com as contradições de teoria e 
práxis, assim também o grotesco brinca com espantosas 
transposições de forma e matéria, ama a aparência do contingente 
e estranho, e se mostra, por assim dizer, coquete com o arbítrio 
incondicionado. Humor tem a ver com ser e não-ser, e sua 
essência própria é a reflexão. Daí sua afinidade com a elegia e 
com tudo aquilo que é transcendental; mas daí também sua altivez 
e inclinação para a mística do chiste. Assim como ao ingênuo é 
necessário genialidade, assim também é necessário beleza severa 
e pura ao humor. Ele paira de preferência sobre aquelas rapsódias 
da filosofia ou poesia que fluem leve e claramente, e foge de 
massas pesadas e fragmentos destacados. 

A 366 Verstand ist mechanischer, Witz ist chemischer, Genie ist organischer Entendimento é espírito mecânico, chiste é espírito químico, 
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Geist. 
 

gênio é espírito orgânico. 

A 383 Es gibt eine Art von Witz, den man wegen seiner Gediegenheit, 
Ausführlichkeit und Symmetrie den architektonischen nennen möchte. 
Äußert er sich satirisch, so gibt das die eigentlichen Sarkasmen. Er muß 
ordentlich systematisch sein, und doch auch wieder nicht; bei aller 
Vollständigkeit muß dennoch etwas zu fehlen scheinen, wie abgerissen. 
Dieses Barocke dürfte wohl eigentlich den großen Styl im Witz erzeugen. 
Es spielt eine wichtige Rolle in der Novelle: denn eine Geschichte kann 
doch nur durch eine solche einzig schöne Seltsamkeit ewig neu bleiben. 
Dahin scheint die wenig verstandne Absicht der »Unterhaltungen der 
Ausgewanderten« zu gehn. Wunder nimmts gewiß niemand, daß der Sinn 
für reine Novellen fast nicht mehr existiert. Doch wäre es nicht übel, ihn 
wieder zu erwecken, da man unter andern die Form der Shakespeareschen 
Dramen ohne das wohl nie begreifen wird 
 

Há um gênero de chiste que, por sua consistência, precisão e 
simetria, se poderia chamar de arquitetônico. Ao se exteriorizar 
satiricamente, proporciona verdadeiros sarcasmos. Tem de ser, e 
todavia também não ser, devidamente sistemático; apesar de toda 
a completitude tem de parecer faltar algo, como se tivesse sido 
arrancado. Na verdade, esse elemento barroco bem poderia 
engendrar o grande estilo no chiste. Desempenha um papel 
importante na novela: pois somente mediante uma tal estranheza 
singularmente bela uma história pode permanecer eternamente 
nova. É para isso que parece se voltar a intenção pouco 
compreendida das Conversas dos emigrados. Ninguém 
certamente admira que já quase não existia sentido para puras 
novelas. Mas não seria mau voltar a despertá-lo, já que, sem isso, 
jamais se compreenderá, entre outras coisas, a forma dos dramas 
shakespearianos. 

A 394 Es ist ein großer Irrtum, den Witz bloß auf die Gesellschaft einschränken 
zu wollen. Die besten Einfälle machen durch ihre zermalmende Kraft 
ihren unendlichen Gehalt und ihre klassische Form oft einen 
unangenehmen Stillstand im Gespräch. Eigentlichen Witz kann man sich 
doch nur geschrieben denken, wie Gesetze; man muß seine Produkte nach 
dem Gewicht würdigen, wie Caesar die Perlen und Edelsteine in der Hand 
sorgfältig gegeneinander abwog. Der Wert steigt mit der Größe ganz 
unverhältnismäßig; und manche, die bei einem enthusiastischen Geist und 
barockem Äußern, noch beseelte Akzente, frisches Kolorit und 
eine  gewisse krystallne Durchsichtigkeit haben, die man mit dem Wasser 
der Diamanten vergleichen möchte, sind gar nicht mehr zu taxieren 
 

É um grande erro querer restringir o chiste meramente à 
sociedade. Por sua força trituradora, conteúdo infinito e forma 
clássica, os melhores achados frequentemente provocam uma 
pausa desagradável na conversa. Só se pode entender o verdadeiro 
chiste se é escrito, com as leis; é preciso apreciar seus produtos 
pelo peso, assim como César, comparando-as, sopesava 
cuidadosamente as pérolas e pedras preciosas. O valor sobe de 
maneira não proporcional à grandeza, e alguns chistes que, além 
do espírio entusiasmático e do exterior barroco, ainda têm acento 
cheio de vida, fresco colorido e certa transparência cristalina, que 
se poderia comparar à água dos diamantes, já não podem ter seu 
preço estipulado de modo algum. 

A 421 Der große Haufen liebt Friedrich Richters Romane vielleicht nur wegen Talvez a grande massa ame os romances de Friedrich Richter 
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der anscheinenden Abenteuerlichkeit. Überhaupt interessiert er wohl auf 
die verschiedenste Art und aus ganz entgegengesetzten Ursachen. 
Während der gebildete Ökonom edle Tränen in Menge bei ihm weint, und 
der strenge Künstler ihn als das blutrote Himmelszeichen der vollendeten 
Unpoesie der Nation und des Zeitalters haßt, kann sich der Mensch von 
universeller Tendenz an den grotesken Porzellanfiguren seines wie 
Reichstruppen zusammengetrommelten Bilderwitzes ergötzen, oder die 
Willkürlichkeit in ihm vergöttern. Ein eignes Phänomen ist es; ein Autor, 
der die Anfangsgründe der Kunst nicht in der Gewalt hat, nicht ein 
Bonmot rein ausdrücken, nicht eine Geschichte gut erzählen kann, nur so 
was man gewöhnlich gut erzählen nennt, und dem man doch schon um 
eines solchen humoristischen Dithyrambus willen, wie der Adamsbrief 
des trotzigen, kernigen, prallen, herrlichen Leibgeber, den Namen eines 
großen Dichters nicht ohne Ungerechtigkeit absprechen dürfte. Wenn 
seine Werke auch nicht übermäßig viel Bildung enthalten, so sind sie doch 
gebildet: das Ganze ist wie das Einzelne und umgekehrt; kurz, er ist fertig. 
Es ist ein großer Vorzug des »Siebenkäs«, daß die Ausführung und 
Darstellung darin noch am besten ist; ein weit größerer, daß so wenig 
Engländer darin sind. Freilich sind seine Engländer am Ende auch 
Deutsche, nur in idyllischen Verhältnissen und mit sentimentalen Namen: 
indessen haben sie immer eine starke Ähnlichkeit mit Louvets Polen und 
gehören mit zu den falschen Tendenzen, deren er so viele hat. Dahin 
gehören auch die Frauen, die Philosophie, die Jungfrau Maria, die 
Zierlichkeit, die idealischen Visionen und die Selbstbeurteilung. Seine 
Frauen haben rote Augen und sind Exempel, Gliederfrauen zu 
psychologischmoralischen Reflexionen über die Weiblichkeit oder 
über die Schwärmerei. Überhaupt läßt er sich fast nie herab, die Personen 
darzustellen; genug daß er sie sich denkt, und zuweilen eine treffende 
Bemerkung über sie sagt. So hält ers mit den passiven Humoristen, den 
Menschen, die eigentlich nur humoristische Sachen sind: die aktiven 

apenas pelo aparente espírito aventureiro. No geral, ele interessa 
da maneira mais diversa e por causas de todo opostas. Enquanto o 
ecônomo culto com ele verte uma nobre profusão de lágrimas e o 
artista rigoroso o odeia como signo encarnado da completa falta 
de poesia da nação e da época, o homem de tendência universal 
pode se deleitar com as grotescas figuras de porcelana de seu 
chiste metafórico, convocado ao som de tambor como as tropas 
imperiais, ou lhe idolatrar a arbitrariedade. É um fenômeno 
peculiar: um autor que não domina os primeiros princípios da 
arte, que não pode exprimir um puro bon mot,que nem sequer 
sabe narrar bem uma história segundo aquilo que habitualmente 
se chama narrar bem, e ao qual, no entanto, não se poderia sem 
injustiça recusar o nome de grande poeta, mesmo que apenas por 
um ditirambo humorístico, como a carta sobre Adão do teimoso, 
robusto, rígido e esplêndido Leibgeber. Se suas obras não contém 
cultivo além da medida, são no entanto cultas: o todo é como a 
particularidade e vice-versa; em suma, ele está pronto. É uma 
grande vantagem do Siebenkäs que execução e exposição sejam o 
que nele há de melhor; uma muito maior, a de que nele haja 
poucos ingleses. Sem dúvida, seus ingleses afinal também são 
alemães, embora em relações idílicas e com nomes sentimentais: 
no entanto, sempre têm uma forte semelhança com os poloneses 
de Louvet e fazem parte das falsas tend~encias em que é tão 
pródigo. Entre estas também se encontram as mulheres, a 
filosofia, a Virgem Maria, a graça, as visões ideais e o 
autojulgamento. Suas mulheres tem olhos vermelhos e são 
exemplos, manequins para reflexões psicológico-morais sobre 
feminilidade ou misticismo. Em geral, quase nunca se digna a 
expor suas personagens; basta que as conceba e, uma vez ou 
outra, emita uma observação certeira sobre elas. É assim que se 
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erscheinen auch selbständiger, aber sie haben eine zu starke 
Familienähnlichkeit unter sich und mit dem Autor, als daß man ihnen dies 
für ein Verdienst anrechnen dürfte. Sein Schmuck besteht in bleiernen 
Arabesken im Nürnberger Styl. Hier ist die an Armut grenzende 
Monotonie seiner Fantasie und seines Geistes am auffallendsten: aber hier 
ist auch seine anziehende Schwerfälligkeit zu Hause, und seine pikante 
Geschmacklosigkeit, an der nur das zu tadeln ist, daß er nicht um sie zu 
wissen scheint. Seine Madonna ist eine empfindsame Küstersfrau, und 
Christus erscheint wie ein aufgeklärter Kandidat. Je moralischer seine 
poetischen Rembrandts sind, desto mittelmäßiger und gemeiner; je 
komischer, je näher dem Bessern; je dithyrambischer und je 
kleinstädtischer, desto göttlicher: denn seine Ansicht des Kleinstädtischen 
ist vorzüglich gottesstädtisch. Seine humoristische Poesie sondert sich 
immer mehr von seiner sentimentalen Prosa; oft erscheint sie gleich 
eingestreuten Liedern als Episode, oder vernichtet als Appendix das Buch. 
Doch zerfließen ihm immer noch zu Zeiten gute Massen in das allgemeine 
Chaos. 
 

põe ao lado dos humoristas passivos, que são propriamente apenas 
coisas humorísticas: os ativos também parecem mais autônomos, 
mas têm, entre si e com o autor, uma semelhança familiar forte 
demais para que se lhes possa imputar isso como mérito. Seu 
ornamento consiste em arabescos de chumbo, no estilo de 
Nurembergue. Aqui é onde mais chama a atenção a monotonia, 
beirando a pobreza, de sua fantasia e espírito: mas é também aqui 
que estão à vontade sua atraente lerdeza e sua picante falta de 
gosto, na qual se deve censurar apenas que não pareça ter 
conhecimento dela. Sua Madona é uma sacristã lacrimosa, e 
Cristo aparece como um candidato iluminista. Quanto mais 
morais seus Rembrandts poéticos, tanto mais medíocres e 
comuns; quanto mais cômicos, tanto mais próximos do melhor; 
quanto mais ditirâmbicos e provincianos, tanto mais divinos: pois 
sua visão da província é, sobretudo, paradisíaca. Sua poesia 
humorística se separa cada vez mais de sua prosa sentimental; 
muitas vezes aparece, semelhante a canções intercaladas, como 
episódios, ou aniquila, como apêndice, o livro. Mas de tempos em 
tempos dele ainda jorram boas massas para o caos universal. 

A 426 Es ist natürlich, daß die Franzosen etwas dominieren im Zeitalter. Sie sind 
eine chemische Nation, der chemische Sinn ist bei ihnen am allgemeinsten 
er regt, und sie machen ihre Versuche auch in der moralischen Chemie 
immer im Großen. Das Zeitalter ist gleichfalls ein chemisches Zeitalter. 
Revolutionen sind universelle nicht organische, sondern chemische 
Bewegungen. Der große Handel ist die Chemie der großen Ökonomie; es 
gibt wohl auch eine Alchemie der Art. Die chemische Natur des Romans, 
der Kritik, des Witzes, der Geselligkeit, der neuesten Rhetorik und der 
bisherigen Historie leuchtet von selbst ein. Ehe man nicht zu einer 
Charakteristik des Universums und zu einer Einteilung der Menschheit 
gelangt ist, muß man sich nur mit Notizen über den Grundton und 

É natural que os franceses exerçam algum domínio nesta época. 
São uma nação química, entre eles o sentido químico é ativado da 
maneira mais universal e, mesmo na química moral, sempre 
fazem suas experiências em larga escala. Esta época é, 
igualmente, uma época química. Revoluções não são movimentos 
universais orgânicos, mas químicos. O grande comércio é a 
química da grande economia; também há, certamente, uma 
alquimia do gênero. A natureza química do romance, da crítica, 
do chiste, da sociabilidade, da retórica mais recente e da históira 
até hoje é por si mesma evidente. Enquanto não se chegar a uma 
característica do universo e a uma divisão da humanidade, será 
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einzelne Manieren des Zeitalters begnügen lassen, ohne den Riesen auch 
nur silhouettieren zu können. Denn wie wollte man ohne jene 
Vorkenntnisse bestimmen, ob das Zeitalter wirklich ein Individuum, oder 
vielleicht nur ein Kollisionspunkt andrer Zeitalter sei; wo es bestimmt 
anfange und endige? Wie wäre es möglich, die gegenwärtige Periode der 
Welt richtig zu verstehen und zu interpungieren, wenn man nicht 
wenigstens den allgemeinen Charakter der nächstfolgenden antizipieren 
dürfte? Nach der Analogie jenes Gedankens würde auf das  chemische ein 
organisches Zeitalter folgen, und dann dürften die Erdbürger des nächsten 
Sonnenumlaufs wohl bei weitem nicht so groß von uns denken wie wir 
selbst, und vieles was jetzt bloß angestaunt wird, nur für nützliche 
Jugendübungen der Menschheit halten 
 

preciso se contentar com noções acerca do tom fundamental e de 
maneiras isoladas da época, sem poder fazer sequer a silhueta do 
gigante. Pois como querer determinar, sem conhecimentos 
prévios, se a época é efetivamente um indivíduo ou talvez apenas 
um ponto de colisão de outras épocas: onde é que definitivamente 
começa e termina? Como seria possível entender e pontuar 
corretamente o período atual do mundo, se não se pode ao menos 
antecipar o caráter geral do imediatamente seguinte? Em analogia 
com esse pensamento, uma época orgânica se seguiria à química, 
e então os habitantes da terra no próximo ciclo solar dificilmente 
poderiam pensar tão bem de nós quanto nós mesmos, e 
considerariam muito daquilo que agora é espantoso somente como 
exercícios úteis da juventude da humanidade. 

A 438 Urbanität ist der Witz der harmonischen Universalität, und diese ist das 
Eins und Alles der historischen Philosophie und Platos höchste Musik. 
Die Humaniora sind die Gymnastik dieser Kunst und Wissenschaft. 
 

Urbanidade é o chiste da universalidade harmônica, e esta á o um 
e tudo da filosofia hisatórica e da música suprema de Platão. As 
humaniora são a ginástica dessa arte e ciência 

A 445 Die Dynamik ist die Größenlehre der Energie, welche in der Astronomie 
auf die Organisation des Universums angewandt wird. Insofern könnte 
man beide eine historische Mathematik nennen. Die Algebra erfordert am 
meisten Witz und Enthusiasmus, nämlich mathematischen. 
 

A dinâmica é a doutrina das grandezas da energia, que em 
astronomia se aplica à organização do universo. Nessa medida se 
poderia chamar a ambas de matemática histórica. A álgebra é a 
que mais exige chiste e entusiasmo, a saber, chiste e entusiasmo 
matemáticos. 

Ideen  
 
I 26 Witz ist die Erscheinung, der äußre Blitz der 

Fantasie. Daher seine Göttlichkeit, und das 
Witzähnliche der Mystik. 
 

Chiste é o fenômeno, o relâmpago exterior da fantasia. Daí sua divindade e a semelhança 
da mística com o chiste. 

I 59  Nichts ist witziger und grotesker als die alte 
Mythologie und das Christentum; das macht, weil 

Nada é mais chistoso e grotesco que mitologia antiga e cristianismo; isso ocorre porque 
são tão místicos. 
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sie so mystisch sind 
 

I 109 Fantasie und Witz sind dir Eins und Alles! – deute 
den lieblichen Schein und mache Ernst aus dem 
Spiel, so wirst du das Zentrum fassen und die 
verehrte Kunst in höherm Lichte wieder finden. 

Que fantasia e chiste lhe sejam um e tudo! 
-- Decifre a aparência amável, e leve o 
jogo a sério, e aprenderá o centro e 
reencontrará a arte venerada em luz 
superior. 
 

Que fantasia e espirituosidade te sejam 
uma e todas as coisas! – interpreta a bela 
aparência, e faz do jogo seriedade, então  
terás aferrado o centro e reencontrarás a 
arte venerada sob a mais alta luz. 
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