
A Noção de Inconsciente Óptico tendo em vista a teoria de 

reprodução técnica proposto por Walter Benjamin 

 

 

O conceito de inconsciente óptico em Walter Benjamin, central para compreender as mudanças 

na percepção e do sentir operadas pelas modernas expressões artísticas como a fotografia e o 

cinema, e fundamental para compreender as alterações na experiência como uma operação 

estética, que modela a nossa sensibilidade e à qual estamos ainda hoje permanentemente 

sujeitos.  

 

 

Embora o conceito de inconsciente óptico seja o principal tema de abordagem no presente 

trabalho, não deixa contudo de nos remeter para outros conceitos, também importantes, que 

são objecto do ensaio “A obra de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica”. Com estes 

novos conceitos, em teoria de arte, vem o autor chamar a atenção que alguns dos conceitos 

que caracterizavam a obra de arte tradicional alteraram e a percepção humana sofreu 

mudanças e rupturas profundas, em consequência do crescimento e do carácter emancipatório 

dos nossos meios e da inovação tecnológica, que introduziu a "reprodutibilidade técnica" 

acabando por integrar a obra estética na esfera industrial da cultura.  

 



Benjamin inicia este ensaio reflectindo inicialmente as alterações que a reprodução técnica vem 

introduzir na obra de arte, ela coloca em causa a sua autenticidade e a sua autoridade, vêm 

retirar-lhes a aura, o aqui e agora, mas vem trazer um sentido renovador, libertador e 

revolucionário, pois liberta a obra de arte do domínio da tradição, dando-lhe maior autonomia, e 

permitindo através da reprodução uma maior deslocação da obra, substituindo o valor de culto 

pelo valor expositivo, substituindo a dimensão estética pela dimensão espectacular, que deixa 

de acontecer como ocorrência única e irrepetível para se tornar em ocorrência em massa, 

permitindo ainda a sua permanente actualização. 

 

O autor considera serem a fotografia e fundamentalmente o cinema os meios, que por 

excelência representam a enorme ruptura criada pela reprodução técnica, apresentando estas 

como as formas modernas de expressão artística. O autor escolhe estas novas técnicas por 

considerar serem as que mais perto estão da realidade, no sentido vitalista. Benjamin defende a 

tese do geral e afasta a individuação, porque ele acredita que se as massas entraram na 

história, elas estão ai, e portanto elas querem estar por dentro, as massas têm um desejo 

apaixonado de aproximar as coisas, com um novo modo de percepção e de aproximação 

sensorial, mais intensiva e já afastado da tradicional atitude de contemplação. 

 

Benjamin na altura em que escreve este ensaio, estava preocupado em compreender e dar 

resposta à questão de qual o papel que as tecnologias desempenharam na subida ao poder do 

nazismo, qual o poder que elas exerceram e quais as razões desse enorme fascínio e 

encantamento produtivo e libertador sobre as mentalidades e atitudes das massas.  

 

No cinema, coincidem as atitudes críticas e de fruição do público, com esta ideia, Benjamin 

chama-nos à atenção para questões como o carácter de teste, a percepção ou apercepção, a 

interacção e a distracção que o cinema proporciona ao público. O carácter de teste ou de 

examinação que acontece na altura da interacção do actor com a máquina e depois a 

identificação do público com este. É na apercepção e noutros conceitos desenvolvidos pelo 

pensamento de Freud como os lapsos, o inconsciente e as pulsões, que Benjamin se vai apoiar 

para nos fazer compreender que no cinema, à semelhança da apercepção, a forma como o 

conhecimento é apreendido através dos sentidos e neste caso pela visão, além da acústica, 

ganha uma dimensão e uma amplitude tal, que de uma forma insuspeita e inconsciente vem 



alterar a nossa noção de real. A câmara de filmar à semelhança do inconsciente capta toda uma 

série de informações que anteriormente se mantinham desapercebidas. Esta percepção, diz 

Benjamin, é radicalmente diferente da que era captada pelo olho humano, e diferente porque 

em vez de ser recebida de forma consciente, é agora recebida de forma inconsciente. Esta nova 

forma de percepção e compreensão no cinema são facilmente identificados na apresentação de 

pormenores, nas aproximações, afastamentos, isolamentos, alongamentos, acelerações, 

ampliações, reduções e acima de tudo vem explodir o real, com a noção e com a nossa relação 

com o real. Uma das respostas que Benjamin procurava está sem dúvida neste conceito que 

chamou de inconsciente óptico. O inconsciente óptico é assim fruto de uma modificação, de 

uma preocupação de Benjamin e também o recurso da análise que ele vinha desenvolvendo e 

que lhe interessava concluir. 

 

Este conceito não só foi importante para melhor compreensão das novas expressões artísticas 

como tem vindo a ser muito estudado no âmbito das recentes problemáticas do real e do virtual 

na nossa contemporaneidade. O cinema produz assim uma imagem do real, segundas técnicas 

novas. O cinema ao explodir o real através de uma velocidade, fragmentação e sequencialidade 

desumana, não impede que nós o possamos receber e aceitar como se de real se tratasse. 

Introduz-nos uma experiência que nos vai perturbar e que ao ser questionada pelos nossos 

sentidos, muitas vezes de forma inconsciente, vai influenciar o nosso real. Sempre que a 

estrutura do real é perturbada, vai sofrer um choque, e por isso ela tem de ser novamente 

reajustada e assim vai acontecer de forma repetida com novos choques e consecutivamente 

sendo reajustada, assumindo aqui um papel revolucionário, segundo Benjamin, pois faz surgir 

uma nova concepção desse mesmo real, mas eternamente revisitado. 

 

O real vai assim aparecer-nos também de forma multifacetada e fragmentada tal como no 

inconsciente, como nos explicou Freud na sua teoria das pulsões. O cinema vai permitir que o 

virtual se realize, enquanto no real isso não lhe é permitido, ou seja que a imagem e o 

imaginário substituam o real. 

 

Tal como o conceito de inconsciente óptico também o conceito de distração no cinema, que é 

uma atitude de distracção mas de examinador, de alguém que conhece, de alguém que está 

permanentemente numa posição em que pode criticar, criam em nós a possibilidade de uma 



reacção que tende a um reequilíbrio e de não viver em tempo real, a diversão é também uma 

desejada distorção que nos permite escapar à obrigatoriedade de sentido.  
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