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Linguagem: totalidade e fragmento em WB e Th. Adorno 

O modo singular com que determinados temas consagrados estética são articulados no pensamento 

de Walter Benjamin e Theodor Adorno mostram a importância dessa disciplina canônica no corpus das 

reflexões de ambos autores, com efeito, conceitos como crítica, mímesis, e expressão são 

incorporados dentro do próprio discurso filosófico tout court. O pano de fundo dessa posição 

constitui-se na crítica realizada por ambos – cada um a seu modo -  ao cenário cientificista e 

sistemático que dominava academia alemã à época; contra essa perspectiva os autores buscaram 

elaborar e defender uma forma de pensamento que se afastaria da lógica matemática “more 

geométrico” resguardando maior afinidade com as artes, contudo sem se confundir com elas, 

pairando pois, no limiar entre a objetividade cientifica e a liberdade artística. Para tanto, muitos de 

seus textos de forma clara ou latente se dedicaram a pensar a “essência linguística” [Sprachliches 

Wesen] da filosofia, portanto, textos que refletem acerca da própria atividade da escrita filosófica, 

logo autorreflexões sobre si mesmos enquanto construções miméticas ou expressivas. Assim o 

objetivo desse escrito é expor, mediante a teoria da linguagem dos autores, a crítica ao “espírito 

sistemático”, e a defesa do “espírito de sistema” que seria alcançado através da correlação dos 

conceitos dentro de uma constelação de ideias, constituindo-se pois, como uma discussão de estilo 

em filosofia. 

 

*****  

Linguagem  

Em seu texto de 1916 intitulado Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem dos homens 

Benjamin busca formular uma teoria da linguagem que compreende as línguas para além da mera 

comunicação entre signos, ou seja, como meio [Mittel] através do qual se comunicaria algo distinto da 

palavra, concepção segundo WB burguesa da linguagem, em contraste com essa visão ele apresenta a 

linguagem como expressão de determinada essência espiritual que se comunicaria na própria 

linguagem, dito de outra forma, a linguagem seria o cenário mesmo no qual determinada essência 

espiritual se manifestaria enquanto comunicável. No tocante a língua humanas cabe ressaltar que na 

teoria benjaminiana a essência espiritual dos homens [das geistige Wesen des Menschen] se expressa 

no próprio ato de nomear ecoando assim a atividade criadora de Deus; mediante o Nome a 

humanidade completaria criação divina dando voz a mudez da natureza de forma a traduzir a 

linguagem das coisas para uma linguagem superior, sonora na medida que seria expressão da criação. 

Contudo, após à Queda a linguagem dos homens começa a operar com juízos, menosprezando o 

nome, mantendo uma relação de posse com a natureza, desse modo, multiplicando os signos 
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transformando a linguagem num sem fim de palavreados dominados pela abstração culminando no 

que Benjamin chamou de sobrenomeação [Überbennenung]. Esse excesso de significados fez com que 

a humanidade caísse num estado de confusão onde significado e significante não corresponderiam 

mais de forma unívoca de modo que doravante o papel do filósofo fosse fazer ressoar novamente nas 

línguas idiomáticas a língua pura [reine Sprache], essa tarefa/desafio tona-se mais clara no ensaio 

dedicado A tarefa do tradutor [Die Aufgebe des Übersetzers] de 1921, lá Benjamin se volta para a 

complementariedade das línguas entre si, ora embora a obra original permaneça autônoma em 

relação a sua tradução que, por sua vez, não é capaz de reproduzir a original aquela pode contudo, 

aumentar o significado dessa lhe conferindo uma pervivência  [Fortleben] na história. O que está em 

jogo aqui é novamente a remissão das línguas idiomáticas à língua pura; ao tradutor cabe o esforço 

não de reproduzir a obra original em seu sentido primeiro, mas apresentar na sua língua as nuances 

de significação da mesma obra quando transposta para outro idioma, ou seja, apresentar outro modo 

de visar [art des Meines] da obra original complementando-a, na realização dessa tarefa o tradutor 

deve se atentar à historicidade das palavras, pois essas estão sujeitas a modificações do modo de visar 

no desenrolar da história, ou seja, até mesmo o original se modifica na história: o que em 

determinado contexto poderia suscitar certo sentimento pode posteriormente remeter a outro, 

tendências estilísticas podem cair em desuso, é nessa maturação póstuma da palavra estrangeira que 

a tradução, mediante a história das palavras, deve constituir-se enquanto revelação da afinidade entre 

as línguas, afinidade garantida pela língua pura onde modo de visar se encontra em consonância com 

o visado [das Gemeinte], logo o exercício da tradução  - e da filosofia - é sinalizar para aquela 

complementariedade das línguas entre si garantida por definição na língua divina, sem contudo poder 

ascender à ela de forma definitiva, permanecendo sempre transitória, 

Tão longe a tradução está de ser equação estéril entre duas línguas mortas que, 
precisamente a ela, dentre todas as formas, a ela propriamente compete a atenção 
aquela maturação póstuma da palavra estrangeira, e para as dores do parto de sua 
própria palavra. [...] Na tradução, o original cresce e se alça a uma atmosfera por 
assim dizer mais elevada e mais pura da língua, onde, é claro, não poderá viver por 
muito tempo. (Benjamin. Tarefa do tradutor in Escritos sobre mito e linguagem, pgs 
108 e 110)          

É no estudo consagrado à Origem do drama barroco alemão (1925) que Benjamin condensara de 

forma mais acabada as proposições dos textos de sua juventude. Aí estabelece uma contraposição 

para expor dois tipos de filosofia, a saber, aquela que orienta seu pensamento de forma “more 

geométrico” tal qual o modelo cartesiano, ou seja, mais afeita as regras lógicas da matemática 

caracterizada pela “eliminação do problema da apresentação” de um lado, e outra notabilizada pela 

renovada reflexão acerca dos objetos, tendo a apresentação como forma [Darstellungform], nessa a 

correlação entre pensamento filosófico e linguagem é constitutiva da própria reflexão, de modo que a 
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historicidade das ideias é colocada em relevo, nesse sentido o tratado emerge como forma mais 

adequada à filosofia, pois em seu exercício de mimetização da linguagem ele traz consigo o próprio 

caráter histórico do Ser da verdade, em outros termos, na renovada reflexão, no voltar sempre as 

coisas mesmas, no “fôlego infatigável” que sua forma impõe, o tratado permite vislumbrar o objeto 

em seus “vários estratos de significação”, de modo que, como o mosaico, constrói-se uma estrutura 

na qual cada elemento está relacionado com todos os outros.  

O conceito de sistema, do século XIX, ignora a alternativa à forma filosófica, 
representada pelos conceitos da doutrina e do ensaio esotérico. Na medida em que a 
filosofia é determinada por esse conceito de sistema, ela corre o perigo de acomodar-
se num sincretismo que tenta capturar a verdade numa rede estendida entre vários 
tipos de conhecimento, como se a verdade voasse de fora para dentro. Mas o 
universalismo assim adquirido por essa filosofia não consegue alcançar a autoridade 
didática da doutrina. Se a filosofia quiser permanecer fiel à lei de sua forma, como 
apresentação da verdade e não como guia para o conhecimento, deve-se atribuir 
importância ao exercício dessa forma, e não à sua antecipação, como sistema. Esse 
exercício impôs-se em todas as épocas que tiveram consciência do Ser indefinível da 
verdade, e assumiu o aspecto de uma propedêutica. Ela pode ser designada pelo 
termo escolástico do tratado. (Benjamin. ODBA, pg. 50) 

Nos termos da teoria da linguagem supracitada, ocorre um deslocamento da perspectiva 

benjaminiana, a ideia não é mais definida como algo que não se relaciona com a linguagem, mas agora 

é “algo de linguístico, é aquele elemento simbólico na essência de qualquer palavra. ”, deslocamento 

esse que se deve a interpretação por parte de Benjamin da teoria das ideias platônica, nos termos do 

escrito de 1916, o mundo paradisíaco anterior à Queda. Em sua original interpretação do texto de 

Platão a teoria benjaminiana reconstrói a relação entre fenômenos e ideia tendo o conceito como 

mediador pois,  

Longe dos fenômenos, as ideias são vazias, do mesmo modo que os fenômenos, 
longe das ideias, estão condenados à dispersão e à morte: dispersão porque não 
podem agrupar-se em unidades significativas, morte porque estão entregues, sem 
defesa, ao pensamento abstrato, que as destrói em sua particularidade. (Rouanet, S. 
P. apresentação ODBA. Pg. 13.)   

Porém os fenômenos não podem ascender a esfera das ideias imediatamente, donde o duplo papel do 

conceito aparece: mediante o conceito os fenômenos são separados em seus elementos constitutivos 

e enquanto tais, em seus extremos, podem elevar-se ao reino das ideias, de outro lado devido ao 

esforço conceitual as ideias podem ser apresentadas, o conceito lhes confere concretude, nisso 

consiste o duplo papel do conceito: salvar os fenômenos e apresentar as ideias. As ideias se 

encontram na linguagem, na sua dimensão nomeadora, está inscrita na ordem do Nome, razão pela 

qual Adão e não Platão seria o primeiro filósofo,  

A nomeação adamítica está tão longe de ser jogo e arbítrio, que somente nela se 
confirma a condição paradisíaca, que não precisava ainda lutar contra a dimensão 
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significativa das palavras. As ideias se dão, de forma não-intencional, no ato 
nomeador, e têm de ser renovadas pela contemplação filosófica. (ibid, pg 59).  

É por essa razão que a constelação constitui uma alternativa ao conhecimento convencional, na 

medida em que seu caráter de apresentação lhe é essencial, cabe ao filósofo expor os objetos não 

através da definição, mas mediante a crítica imanente que permitiria buscar na coisa mesma a justa 

medida de sua crítica, ou seja, a forma se daria em convergência com o conteúdo, na correlação entre 

as ideias.    

Como é sabido esses escritos benjaminianos causaram sobremaneira grande influência em Adorno, 

que já em sua aula inaugural acerca d’A atualidade da filosofia (1931) e na tese sobre Kierkegaard 

(1933) recupera diversos elementos do pensamento de WB, contudo reconstituí-los seria um esforço 

ao qual esse texto deve abdicar. Não obstante, no que toca a sua filosofia tardia podemos encontrar já 

no escrito de 1958 O ensaio como forma alguns elementos que, de um lado, recuperam esse insight 

benjaminiano, de outro apontam para seu projeto autônomo realizado na Dialética Negativa (1964). 

Seu texto dedicado a forma ensaística Adorno, na esteira de Benjamin, busca se colocar contra a 

posição que o ensaio filosófico foi relegado na academia devido sua forma mista que une o rigor 

científico e liberdade artística, segundo o autor esse preconceito têm como pano de fundo o 

preconceito instituído contra o modo interpretativo [deutende], em prol de um pensamento 

classificatório tradicionalmente científico, que se coloca contra essa espontaneidade da imaginação – 

presente no ensaio - que busca para além da mera aparência penetrar no núcleo de verdade de 

determinado fenômeno, segundo essa concepção “quem interpreta, em vez de simplesmente 

registrar e classificar, é estigmatizado como alguém que desorienta a  inteligência” (Adorno. Ensaio 

como forma, pg. 17.), portanto uma concepção que exclui qualquer possibilidade da negatividade do 

conceito. Em sua superintepretação o ensaio começa “com aquilo que deseja falar”, ou seja, ele não 

carece de fundamento primeiro para explicar a origem de seu tema, ao contrário, é justamente por 

começar in media res com a história sedimentada do objeto que ele é capaz de expor a falsidade da 

identificação entre conceito e conceituado.  O ensaio se constitui na tentativa, de modo errante, o 

pensamento é interrompido, se dá aos solavancos pensa de forma descontínua tal qual a realidade se 

apresenta, por isso é na composição de seus temas que reside sua objetividade, sua forma não é 

alheia ao conteúdo: o pensamento adquire pois, sua profundidade em função de seu grau de 

penetração nas coisas e não ao impor categorias que lhe são estranhas, o momento retórico lhe é 

essencial como forma mimética da construção da imagem do real salvando a expressão para dentro 

do pensamento. Desse modo, o ensaio denuncia a extirpação da não-identidade no interior da 

linguagem tal como é hipostasiada pelo método sistemático, ao contrário é seu impulso anti-

sistemático como modo de proceder que introduz ‘imediatamente’ os conceitos que ganham 

significação em sua relação recíproca; ao evitar definições prévias ele se preserva da fixidez do 
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conceito, operando “metodicamente sem método” ele se mantém aberto a contradição podendo 

sempre ser atualizado, sua dialética permite que se ultrapasse, mediante a crítica imanente, “a 

arbitrariedade do pensamento-de-ponto-de-vista.”.  Seu caráter misto lhe permite se situar no liame 

do abismo entre arte e ciência, adquirindo características do pensamento conceitual e da intuição 

estética, com efeito ele nega aquela pretensão do conhecimento de separar definitivamente ambas, 

nesse sentido o ensaio como forma se constitui como um ato subversivo a ordem vigente, como 

denúncia a falsidade do estado das coisas,   

A atualidade do ensaio é a do anacrônico. A hora lhe é mais desfavorável do que 
nunca. Ele se vê esmagado entre uma ciência organizada, na qual todos se arrogam o 
direito de controlar a tudo e a todos, e onde o que não é talhado segundo o padrão 
do consenso é excluído ao ser elogiado hipocritamente como “intuitivo” ou 
“estimulante”; e, por outro lado, uma filosofia que se acomoda ao resto vazio e 
abstrato, ainda não completamente tomado pelo empreendimento cientifico, e que 
justamente por isso é visto como objeto de uma ocupação de segunda ordem. O 
ensaio tem a ver, todavia, com os pontos cegos de seus objetos. Ele quer descavar, 
com os conceitos, aquilo que não cabe em conceitos, ou aquilo que, através das 
contradições em que os conceitos se enredam, acaba revelando que a rede de 
objetividade desses conceitos é meramente um arranjo subjetivo. Ele quer polarizar o 
opaco, liberar as forças aí latentes. (ibid. 44.) 

É como uma continuação dessa denúncia ao estado vigente que na introdução da Dialética negativa 

Adorno vai dedicar uma seção a retórica, dimensão esquecida pela filosofia desde Platão que, segundo 

o autor ignora a essência linguística [sprachlich] da filosofia. É na retórica que seria possível salvar a 

historicidade do pensar,  

Não se pode mais seguir por muito tempo a corrente principal da filosofia recente - o 
termo soa vergonhoso. A filosofia moderna, até hoje dominante, gostaria de excluir 
os momentos tradicionais do pensamento, desistoricizá-los segundo seu próprio 
conteúdo, relegar a história a um ramo especializado de uma ciência que contata 
fatos. Desde que se passou a buscar o fundamento de todo conhecimento na suposta 
imediatidade daquilo que é dado subjetivamente, procurou-se, de maneira por assim 
dizer fiel ao ídolo da pura atualidade, expulsar do pensamento sua dimensão 
histórica. (Adorno. DN, pg. 53)                 

Contudo, Adorno ressalta que, em filosofia, o vínculo – seja expresso ou latente – aos textos confirma 

aquilo que em vão a filosofia moderna em prol do ideal de método tenta negar, a saber, sua essência 

linguística que encontra na retórica a salvaguarda da expressão, pois “A retórica defende na filosofia 

aquilo que não pode ser pensado senão na linguagem” (ibid. pg.55), desse modo, Adorno alude aqui a 

dimensão mimética do pensar que causa “alergia” ao pensamento formalizado, ao afirmar na 

exposição  por meio dos quais a filosofia se diferencia da comunicação de conteúdos hipostasiados e 

fixados, que toda representação corre o risco de se enredar no seu próprio desenvolvimento  a uma 

identificação cristalizadora da realidade, no entanto, essa dimensão mimética se faz necessária como 

garantia de objetividade do pensar, que sem ela recairia na dispersão das ideias.  
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Percebemos que ambos autores apresentam a indissociabilidade entre linguagem e filosofia 

procurando na historicidade do conceito reconstituir e acessar a objetividade do pensar; no entanto, 

persiste uma diferença central entre eles, a saber, Benjamin permanece dentro de uma tradição 

transcendente ao colocar nas ideias a possibilidade da constelação e assim a salvação dessas, que 

permaneceriam independentes, por seu turno, Adorno entenderia a experiência filosófica como a 

utopia de liberar dos conceitos aquilo que só mediante conceitos se pode atingir, ou seja, uma tarefa 

que seria impossibilitada pelo seu próprio meio, mantendo assim, embora de maneira renovada, a 

relação sujeito-objeto, onde aquele procura fazer com que os conceitos se reúnam em torno da coisa 

a ser conhecida procurando determinar seu potencial interno, afim de atingir pensando aquilo que o 

pensamento extirpou de si (Adorno. ND apud Duarte, R. pg. 25), que Adorno “descreve como uma 

abertura do objeto diante da instância subjetiva imbuída de uma consciência de linguagem 

radicalmente não-pragmática e não-utilitária.” (ibid)    

 

***** 

Crítica ao ideal de sistema 

A partir dos elementos destacados acima é já é possível entrever como o conceito de totalidade 

provoca nesses autores crença desconfiada: crença, de um lado, porque estruturam o pensamento de 

modo a visar atingir essa totalidade; desconfiança porque acreditam que essa permanece inalcançável 

ao pensamento. É nesse sentido que o fragmento surge como alternativa tanto para Benjamin como 

para Adorno. Em ambos autores a crítica ao “espírito sistemático” se realiza via crítica ao método. 

Como dito acima, para WB “método é caminho indireto, desvio”, desse modo, 

O conhecimento é posse. A especificidade do objeto do conhecimento é que se trata 
de um objeto que precisa ser apropriado na consciência, ainda que seja uma 
consciência transcendental. Seu caráter de posse lhe é imanente. A apresentação, 
para essa posse, é secundária. O objeto não preexiste, como algo que se auto-
apresente. O contrário ocorre com a verdade. O método, que para o conhecimento é 
uma via para a aquisição do objeto (mesmo que através da sua produção na 
consciência) é para a verdade apresentação de si mesma e portanto, como forma, 
dado juntamente com ela. Essa forma não é inerente a uma estrutura da consciência, 
como é o caso da metodologia do saber, mas a um Ser. (ODBA, pg. 51-52 tradução 
modificada)  

Nessa distinção operada por Benjamin cabe ressaltar dois aspectos: primeiro o caráter de posse do 

conhecimento sobre seu objeto, que apaga as especificidades do objeto ao enquadrá-lo em categoria 

externas à ele, ou seja, o objeto deve se identificar com o entendimento, é constituído por ele, ao 

invés da forma se dar com o conteúdo ela o produz. O conhecimento não está a serviço das ideias, 

não pretende salvar as coisas, mas absorvê-las na falsidade da média, no universal; por sua vez, o 
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tratado procura apresentar as ideias, salvando os fenômenos, ele recusa as falsas totalizações. Não 

procede pela justaposição de objetos e conhecimentos isolados, como se a verdade de fora para uma 

teia estendida, mas é na imersão tateante, renovada que a cada objeto se modifica e recomeça 

sempre e mais uma vez, de forma imanente o tratado mergulha em seu objeto, por seu turno o 

sistema “corre o risco de acomodar-se num sincretismo que tenta capturar o conhecimento da 

totalidade através do acumulo das várias áreas do conhecimento isolado. A continuidade e a 

coerência ininterrupta são para o sistemático um dogma, ao passo que a descontinuidade é a lei do 

tratado. O tratado não quer dominar seu objeto, ele quer abri-lo, libertá-lo fazendo justiça a ele 

redimindo-o. Como se percebe a forma fragmentária do tratado reflete a posição metodológica 

benjaminiana  apresentada acima, o tratado como paradigma do pensar filosófico tal como aparece 

no livro obriga o leitor a se deter em “estações de reflexão” como uma montagem – modelo adotado 

nas Passagens – a primazia do fragmentário é constante, a volta aos mesmos temas, os saltos de um 

assunto para outro compõem o livro dobre o Drama barroco sendo expressão daquilo que Benjamin 

defende no prefácio.  

A filosofia adorniana é essencialmente anti-sistemática, a dialética negativa enquanto negação mútua 

entre momento e sistema se constitui na negação determinada, pois “verdadeiros são os 

pensamentos que não compreendem a si mesmo. ”; com efeito, o esforço da filosofia adorniana pode 

ser descrito como a reflexão acerca da dependência radical entre modo de exposição e conteúdo, o 

que implica pois, na crítica imanente dos objetos, onde a forma se dá no conteúdo. Na busca por 

preservar a expressão da não-identidade entre conceito e conceituado a dialética negativa opera de 

modo a ressaltar o caráter provisório das construções do pensar – núcleo temporal da verdade; ora 

sendo o conceito o material da filosofia, uma dimensão identificadora lhe é inerente, entretanto é 

justamente na consciência dessa dimensão que o pensamento deve resistir ao impulso cristalizador da 

realidade, permitindo assim que a ressoe na identificação seu momento de falsidade, a saber, a 

unidade entre o particular e o universal salvaguardado assim a expressão daquele perante o estado de 

coisas, uma vez que, “A ideia de uma filosofia transformada seria a ideia de se aperceber daquilo que 

lhe é dessemelhante, determinando-o como aquilo que lhe é dessemelhante”.   

Só os conceitos podem realizar aquilo que os conceitos impedem, assim pode ser caracterizada a 

utopia da filosofia, qual seja, abrir a realidade mediante o conceito sem identificá-la ao conceito, o 

modo de se manter nesse paradoxo sem cair nas armadilhas da filosofia sistemática Adorno encontra 

nas constelações, tal como exposto acima a constelação é a tentativa de manter a singularidade do 

objeto sem se negar a esboçá-lo, em outras palavras, o proceder constelatório é a tentativa de abrir o 

objeto a uma insistência monadológica, que é a consciência da constelação que se encontra,  logo do  

copertencimento entre sujeito e objeto.                     
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Onde o pensamento está além daquilo em que ele se fixa resistindo, está sua 
liberdade. Ela segue o impulso à expressão do sujeito. A necessidade de deixar o 
sofrimento ser pronunciado é condição de toda a verdade. Pois o sofrimento é 
objetividade que pesa sobre o sujeito; o que ele experimenta como mais subjetivo - 
sua expressão - é objetivamente mediado. (Adorno. DN) 
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