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A sua filosofia possui um olhar de Medusa. Se o conceito de 

mito ocupa nela um lugar central, como oposto de 

reconcialiação... tudo depressa se torna mítico para o seu 

pensamento, e antes de mais o que é efémero. 

 

(Adorno, Caracterização de Walter Benjamin, 1955) 
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Novos conceitos de arte 

 

Poderemos começar por entender quais as premissas para a escrita do texto 

“A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica” (1936-39) de Walter 

Benjamin, que segundo as suas palavras, constituiu-se em primeira intenção, 

como uma procura para “ compreender certas formas de arte, em especial o 

cinema, a partir da mudança de função à qual a arte, no seu conjunto, está 

submetida no decurso da evolução social”.  

Algumas das preocupações de Benjamin podem ser encontradas no êxito na 

recepção que a fotografia e o cinema estavam a ter na sua época, e na 

relação de proximidade e de grande aceitação que estas linguagens 

estabeleciam com as massas podendo ser aproveitadas pelo fascismo. Por 

outro lado Benjamin pretendia ultrapassar a ideia, partilhada por alguns 

autores da Escola de Frankfurt de que Benjamin fazia parte, de que a relação 

da arte com a técnica, oferecendo distracção e sendo recebida na diversão, 

colocava a obra de arte numa posição de objecto de desejo sem sublimação e 

alienante (Adorno), procurando reflectir neste texto conceitos que “novos em 

teoria da arte, diferenciam-se dos correntes pelo facto de serem totalmente 

inadequados para fins fascistas” e, segundo o autor, “ aproveitáveis para a 

formulação de exigências revolucionárias em política de arte" (Benjamin:74). 

 

Neste texto é também expresso, desde logo, tanto no início como no 

desenvolvimento da exposição das suas ideias, a aproximação que Benjamin 

tem com textos/ideias de outros autores seus contemporâneos, que ele 

partilha, como Paul Valéry, Bertold Brecht, Luigi Piarandello, Rudolf Arnheim 

e Freud, sobre novos conceitos de ubiquidade na reprodução do som, função 

da arte, da arte cinematográfica e da psicanálise.  

 

Tal como Ortega e Gassety também Benjamin está preocupado com as novas 

artes, mas não como em Gassety porque “a maioria, a massa, não a entende” 

(Gassety, 1924/25:41), mas sim, porque entende que em todas as épocas 

históricas o modo de percepção sensorial do homem altera-se e é 

condicionado e actualizado pela época em que se vive. 



 3 

 

Não queremos deixar de referir o estímulo que Benjamin sentiu, para escrever 

este texto, do seu espírito de constante militância e errância filosófica e 

política, e como optimista. A sua filosofia centra-se na “ideia da salvação do 

que está morto” (Adorno, 1955), sempre atento á fragmentação da 

experiência, como forma de razão e como referência da modernidade, onde 

para alguns é desencantamento, Benjamin encontra ai a esperança e novas 

formas de abertura.  

 

 

A perda da aura e da tradição 

 

Benjamin começa por constatar que no Século XIX acontece o descontrole dos 

conceitos como os de “criatividade, a genialidade, o valor eterno e o 

secreto” (Benjamin, 1992:74), e afirma que a obra de arte sempre foi 

reprodutível desde os gregos até à Xilogravura, na Gravura no século XIV, e 

depois no século XIX na Litografia e na Fotografia. No século XX inicia-se a 

reprodução do som e aparece o cinema, atingindo a Reprodução técnica nesta 

altura “um nível tal que começara a tornar objecto seu, não só a totalidade 

das obras de arte provenientes de outras épocas anteriores, e a submeter os 

seus efeitos às modificações mais profundas, como também a conquistar o 

seu próprio lugar entre os procedimentos artísticos” (Benjamin:76). 

 

À reprodução falta a identidade única e irrepetível do aqui e agora a que 

Benjamin chama de aura. Esta perda de aura traz consigo também a perda do 

valor cultural ao substituir o valor de culto e a sua especificidade artística 

pelo valor expositivo, levando a arte a uma dimensão espectacular. Liberta a 

arte das obrigações da reprodução e a obra de arte do domínio da tradição, 

dando-lhe maior autonomia, permitindo uma maior deslocação da obra em 

busca da sua especificidade.  

 

A reprodução técnica modifica as propriedades físicas e a propriedade das 

obras, e não sendo falsificação (reprodução manual) em relação á qual o 
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original mantém a sua autoridade, a reprodução técnica é mais perfeita, se 

por um lado ela surge com mais autonomia do que a reprodução manual, 

aproxima, por outro lado, a obra espacialmente e humanamente dos 

indivíduos e das massas. A reprodução técnica coloca no lugar da ocorrência 

única a ocorrência em massa...permite à reprodução ir ao encontro de quem 

a apreende, actualiza o reproduzido... Ambos os processos provocam um 

profundo abalo do reproduzido, um abalo da tradição que é o reverso da crise 

actual e a renovação da humanidade" (Benjamin:79). 

 

 

A função social e a politica 

 

Refutando a aproximação a conceitos da “arte pela arte”, como reacção ao 

aparecimento da fotografia e como teologia negativa da arte ”pura”, 

Benjamin afirma a ideia da fotografia ser o primeiro meio de reprodução 

verdadeiramente revolucionário. A fotografia como o cinema vêm assim, 

segundo Benjamin, emancipar a obra de arte, deixando esta de assentar no 

ritual e no padrão de autenticidade, impondo por outro lado uma imediata 

divulgação em massas, como acontece no caso do cinema em que o filme 

chega de imediato a milhões de pessoas. Colocando em causa questões de 

propriedade, económicas e de rápida internacionalização, modifica-se a 

“função social da arte” passando também a arte a “assentar numa outra 

praxis: a política. (Benjamin:84) 

 

 

Novo médium da percepção sensorial e de recepção 

 

Segundo Benjamin o modo de percepção sensorial alterou-se, como acontece 

em todas as épocas históricas. A recepção e a experiência que os indivíduos 

estabelecem no acto de fruição da obra de arte são organizadas de acordo 

com a época em que vivem. O domínio do objecto é para Benjamin uma 

necessidade das massas, “fazendo-o mais próximo da imagem, ou melhor, na 

cópia, na reprodução" (WB: 81).  
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Para Benjamin cabe à fotografia e ao cinema desempenhar a enorme ruptura 

criada pela reprodução técnica, apresentando estas, e principalmente esta 

última, como as formas modernas de expressão artística. À fotografia cabe o 

papel de ser a última trincheira do valor de culto (retrato) pelas suas 

características indiciárias e como registo de memória e recordação, ao cinema 

como expressão artística “estava reservado um sonho, que...fosse ao mesmo 

tempo poético e real” (Benjamin:89), frase atribuída a Severine Mars. 

 

Benjamin analisa o cinema, em comparação com o teatro na relação que os 

actores estabelecem com o equipamento técnico e com público, referindo que 

“a diferença entre autor e público está prestes a perder o seu carácter 

fundamental” (Benjamin: 97), acrescentando ainda, que “...o equipamento 

penetrou de tal forma na realidade” que transformou a visão da realidade 

“numa miosótis no mundo da técnica” (Benjamin: 99). Com estas alterações, 

o actor vive a experiência da substituição do carácter unitário da sua 

actuação no teatro pela pluralidade e repetições de cenas no cinema, assim 

como a interacção inicial com público é substituída pela interacção do autor 

com o equipamento, concluindo Benjamin, que no cinema a representação do 

actor é sujeita a uma série de testes ópticos. 

 

Tal como na arquitectura também aqui no cinema a recepção é colectiva, 

simultânea e distraída e táctil, ao contrário da pintura, coincidindo nestas “as 

atitudes críticas e de fruição do público” (Benjamin:101), alterando a relação 

das massas com a arte.  

 

“O cinema em toda a amplitude da percepção óptica, e agora acústica, teve 

como consequência um aprofundamento semelhante da apercepção 

(Benjamin:103). O que Benjamin pretende mostrar é que todas estas 

alterações na percepção e no sentir da obra de arte, com a fotografia e o 

cinema é o equipamento que aparece como médium prioritário, porque ele 

capta o que o olho humano não capta, podendo assim assemelhar-se ao nosso 

inconsciente, criando uma nova forma de sentir artificial que muda a 
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percepção da aproximação e afastamento e consequentemente da realidade, 

a qual se torna geradora de ilusão e por isso hiper-naturalista. 

 

 

O inconsciente óptico. O real e a imagem 

 

Benjamin refere que esta nova forma de percepção, onde o cinema nos leva, 

através dos “seus «mergulhos» e subidas, as suas interrupções e isolamentos, 

os seus alongamentos e acelerações, as suas ampliações e reduções. A câmara 

leva-nos ao inconsciente óptico, tal como a psicanálise ao inconsciente das 

pulsões.” (Benjamin: 105) 

 

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

sequencialidade, não acessível às percepções humanas, 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.  

 

A complexidade das novas formas de arte, com a imagem, ganha uma nova 

dimensão, e como exemplo Benjamin refere as afirmações de Duhamel: ”Já 

não posso pensar. As imagens tomam o lugar do meu pensamento”. 

 

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. 
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6. Distracção e atitude crítica 

 

A recepção da arte através da nova forma de percepção, segundo Benjamin, é 

realizada em dois planos distintos: uma relação crítica com as obras e a 

diversão.  

 

Benjamin, refere que as tarefas apresentadas “ao aparelho de percepção 

humana… não podem ser resolvidas por meios apenas visuais, ou seja da 

contemplação. Elas só são dominadas gradualmente, pelo hábito, após a 

aproximação da recepção táctil” (Benjamin:110) 

 

“A recepção na diversão, cada vez mais perceptível em todos os domínios da 

arte, e que é o sintoma das mais profundas alterações na apercepção…” 

(Benjamin:110) 

 

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. 

 

 

Alguns conceitos de Benjamin na actualidade 

 

Benjamin verifica que é o modo como as pessoas se juntam que leva a alterar 

a forma de percepção, que leva a existir uma cultura específica para aquele 

tipo muito próprio de sociabilidade. A função política da arte surge de uma 

arte com raízes na experiência concreta, numa praxis que remete para a vida, 

para o quotidiano. Numa perspectiva diferente a Baudelaire, que apresentava 

a arte como um confronto entre a “impermanência do presente e o peso da 

eternidade”, Benjamin coloca a obra de arte como um espaço onde o apelo ao 

pensamento moderno está sempre presente, no sentido em que além de 
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provocar um desafio à convenção e ao valor do passado, estabelece uma 

ligação produtiva e permanente ao presente (Giovanna Borradori, 2003). 

 

A primazia do valor expositivo ao valor cultural altera profundamente a 

relação da obra de arte com o público, deslocando a centralidade da obra de 

arte, até então no objecto em si, e transferindo esta para o seu carácter 

expositivo. O importante já não é os objectos artísticos, mas as relações que 

os mesmos estabelecem connosco. A arte escapa ao objecto, confirmando 

assim um possível sentido político á arte. 

 

A técnica introduzindo novos media na experiência, põe em crise os processos 

de transmissão da posse, políticos e artísticos. A obra de arte, ao deslocar-se 

a caminho dos indivíduos, aumenta o seu poder, tornando-se irrecusável, 

intrometendo-se quer na esfera da experiência individual, quer na própria 

vida colectiva, onde passa a ser vista como um medium de intervenção social.  

 

Os novos caminhos então abertos pelas artes, principalmente a partir das 

rupturas às vanguardas formalistas nas décadas de 60 e 70 do século XX, são 

um exemplo claro de lucidez e de esperança que este texto de Benjamin já 

continha, acerca de uma arte que escapando às amarras da aura, abriu-se a 

novos dispositivos técnicos, que exigiram uma nova modelação dos regimes de 

recepção, introduzindo alterações nos factores tempo e atenção, e 

consequentemente a uma nova sociabilidade na relação da arte com um 

público, ávido por estes novos meios colocados à disposição da criação e da 

fruição artística. Estes aparatos técnicos como o cinema e o vídeo 

introduziram a necessidade de uma nova reflexão sobre novos conceito nas 

artes contemporâneas que é a duração. 

 

Embora não seja já o cinema o centro das transformações das novas formas do 

modo de percepção na arte, continua no entanto a ser pertinente chamar a 

atenção, como Benjamin o fez ao escrever este texto, para a importância da 

alteração do medium que continua a ser central nas artes. Agora com 

aparecimento de novos meios e tecnologias de comunicação, mais 
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precisamente pelas tecnologias digitais audiovisuais, cujos contornos e 

importância na alteração da criação artística ainda não são bem visíveis, 

mesmo que não nos situemos já numa época pós-arte técnica como alguns 

críticos defendem.  

 

Francisco Palma, Junho 2007 

 

 

 

Obra Citada: BENJAMIN, WALTER, “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade 

técnica” (Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit – 1936-39); 
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