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Tema: Linguagem, totalidade e fragmento em Benjamin 

Textos principais: 

BENJAMIN, Walter. Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem. Escritos sobre mito e 

linguagem (1915-1921). São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2011, pp.49-73. 

__________. Prólogo Epistemológico-crítico. Origem do drama trágico alemão. Trad. João Barrento. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 

 

Roteiro 

1) A totalidade da obra 

a. Totalidade dos escritos de WB 

- Pensar a totalidade das obras de WB não é o mesmo que pressupor sua unidade. 

- Totalidade como percurso, fios-condutores e sistema de coordenadas. 

- O modelo das Passagens: obra como construção constitutivamente inacabada, espelhamento da 

realidade fragmentária e totalização pela mediação histórica. 

- A coerência como exigência do leitor. 

 

b. Totalidade como tema nas obras de WB 

- Primeira distinção: unidade e totalidade. 

* Unidade: prévia (união) ou posterior (unificação) de partes que possuem sentido próprio – 

unidade-fragmento, unidade-de-diferenças. 

* Totalidade: prévia (sistema) ou posterior (conjunto) de partes que só possuem sentido em 

relação ao todo. 

i. Primeiro Romantismo: unidade-fragmento 

- A obra é unidade fechada em si mesma, voltada para dentro e que aponta para fora (porco-espinho), 

que se conecta a outros fragmentos por reflexão. 

ii. Goethe: totalidade-torso 

- A obra é unidade imperfeita, totalidade inacabada em relação à Ideia da obra. 

iii. Drama Barroco: mosaico e ruína 

- Mosaico: unidade de fragmentos heterogêneos. 

- Ruína: unidade ausente, totalidade histórica. 

 

2) A totalidade da linguagem 

a. Ensaios sobre linguagem e tradução 

- Pressuposto teológico da unidade da linguagem: homem e mundo, palavra e coisa. 

- Fragmentação histórica da linguagem: tradução e totalidade parcial. 

[CIRCULAÇÃO RESTRITA] 



 

2 

b. Prólogo Epistemológico-crítico 

- Unidade da verdade. Falsa unidade do fenômeno. Dissolução do fenômeno em seus elementos 

extremos e singulares pelo conceito. Reordenação dos elementos conceituais na unidade da ideia. 

 

3) A totalidade da história 

a. Prólogo Epistemológico-crítico 

- Ler o que não foi escrito: a história do que não aconteceu. 

- História Natural: produção do cadáver. 

b. Passagens 

- Singularidade e totalidade histórica. 

- Fenômeno originário: núcleo temporal, pré e pós-história. 

- Apocatástase histórica. 
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