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“Produto  de  sociedades  despedaçadas,  o  intelectual  é  sua 
testemunha, porque interiorizou seu despedaçamento”. (Sartre)

Uma das funções relevantes da filosofia moderna e também o seu grande desafio 

consiste  em  compreender  o  movimento  do  real  enquanto  estrutura  na  qual  se 

confrontam e se consolidam as  relações  de poder,  ou seja,  entender  as  múltiplas 

relações e determinações que compõem a política em determinado momento histórico. 

Esse foi um dos esforços de Walter Benjamin que visamos aqui salientar a partir de 

algumas  observações  acerca  da  atividade  intelectual no  contexto  das  modernas 

condições de produção e da expansão da cultura de massas. Para tanto, o objeto de 

nossa  leitura  é  o  ensaio  “O  autor  como  produtor”,  escrito  por  ocasião  de  uma 

conferência  pronunciada  em  1934  em Paris,  para  um grupo  de  trabalhadores  no 

Instituto  para  o  Estudo  do  Fascismo.  Trata-se  de  um escrito  que  tem  como 

pressuposto o engajamento intelectual e as possibilidades que se colocavam para os 

movimentos de esquerda da época com a inserção das novas tecnologias de produção. 

Para Benjamin,  o intelectual  é um produto histórico e desempenha sua função de 

acordo  com  a  sua  inserção  social  junto  às  classes  sociais  em  confronto.  Tecer 

considerações sobre sua atividade implica entender a sua inscrição no contexto da 

divisão  social  do  trabalho  e  dos  poderes  estabelecidos.  Trata-se  de  delinear  o 

complicado  quadro  no  qual  se  inscreve  o  seu  trabalho  e  os  paradoxos  de  uma 

atividade que se exerce fundada na autonomia e, ao mesmo tempo, necessita enfrentar 

as condições de uma produção voltada para o mercado a cujas imposições se encontra 

submetida. Ou seja, a atividade intelectual é perpassada por antagonismos a partir das 

condições de um trabalho determinado pelos diversos interesses e contradições que 

permeiam a inserção do intelectual no mercado de trabalho. Ora, garantir a autonomia 
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da atividade intelectual implica pensar esse trabalho na sua relação com os meios de 

produção e as novas técnicas a partir de uma perspectiva crítica e engajada. Se as 

novas técnicas apresentam o mérito de criar as possibilidades de participação efetiva 

das  massas  na  produção  cultural,  no  modo  de  produção  capitalistas  elas  se 

transformam em meros mecanismos de expansão de uma cultura do divertimento e da 

distração, dirigida à massa de consumidores. Os limites da atividade intelectual ante a 

dimensão  técnica  do  aparelho  produtivo  foi  analisada  por  Benjamin  a  partir  da 

atuação da “Nova Objetividade”  como movimento literário:  Benjamin  afirma que 

“uma parcela substancial da chamada literatura de esquerda não exerceu outra função 

social que a de extrair da situação política novos efeitos, para entreter o público”. Essa 

situação decorria da proposta de “abastecer um aparelho produtivo sem ao mesmo 

tempo modificá-lo”, procedimento questionável para Benjamin porque, mesmo que os 

materiais oferecidos fossem críticos, “o aparelho burguês de produção e publicação 

pode assimilar uma surpreendente quantidade de temas revolucionários”, fato que, do 

modo como o sistema produtivo se alimenta da novidade, “não coloca em risco sua 

própria existência e a existência das classes que o controlam” (BENJAMIN, 1985, p. 

128). O texto “O autor como produtor” salienta as ambiguidades tanto da atividade 

intelectual quanto do sistema de reprodução técnica no contexto do modo de produção 

capitalista. Para “o autor como produtor o progresso técnico é um fundamento do seu 

progresso politico” (BENJAMIN, 1985, p. 129), ou seja, as possibilidades de crítica 

dependem da clareza intelectual da dimensão da técnica, do seu movimento interno de 

mudança  e  das  possibilidades  de  sua utilização.  Somente  nesse  contexto  pode-se 

tomar partido da ambiguidade para renovar a atividade intelectual e acentuar a sua 

dimensão  política.  Esse  desafio  foi  enfrentado  pelos  intelectuais  da  “Nova 

Objetividade”,  mas  sem  o  alcance  político,  que  se  esvaiu  no  desdobrar  de  seu 

envolvimento produtivo, ou seja, a dimensão política foi sufocada pela dimensão do 

consumo:  “ela  conseguiu  transformar  a  própria  miséria  em objeto  de  fruição,  ao 

captá-la segundo os modismos mais aperfeiçoados”. Esse pode ser um exemplo de 

que  abastecer  o  aparelho  produtivo  sem  modifica-lo  não  cria  as  condições  de 

transformação  política  esperadas  (BENJAMIN,  1985,  p.  129).  Benjamin  acentua, 

nesse  texto  de  1934,  mecanismos  funcionais  que  se  tornaram  fundamentais  na 

produção  intelectual  posterior,  principalmente  na  organização  interna  do  trabalho 

acadêmico:  “somente  a  superação  daquelas  esferas  compartimentalizadas  de 

competência  no  processo  de  produção  intelectual,  que  a  concepção  burguesa 



considera fundamentais, transforma essa produção em algo de politicamente válido”. 

Tal superação implica tanto uma nova atitude ante o processo produtivo quanto entre 

os que exercem essa atividade e o público em geral. Todas as formas de produção 

artística  e  intelectual  possibilitadas  pelo  desenvolvimento  e  inserção  de  novas 

tecnologias  são  importantes  para  essa  transformação.  A  atividade  intelectual 

renovadora precisa ter uma função organizadora e educativa. O exemplo de Benjamin, 

que serve de contraponto à crítica à “Nova Objetividade”, é o teatro épico de Brecht. 

Um teatro que conseguiu modificar a relação funcional entre o palco e o público, 

entre o texto e a representação, entre diretores e atores, de modo a articular atores e 

espectadores que tinham uma participação ativa no espetáculo. Benjamin explicita a 

estrutura  de  montagem  do  teatro  brechtiano  salientando  as  suas  características 

organizadoras e inovadoras. O texto de Benjamin é contextualizado, refere-se a uma 

historia marcada pela luta de classes e pela ascensão do nazismo, embora possamos 

identificar traços dessa realidade nas contradições de nosso tempo; o que se pretende 

salientar como a grande contribuição desse escrito é instigar a refletir sobre a posição 

do intelectual no processo produtivo e na difícil tarefa de viver e de refletir sobre a 

contradição  inerente  a  nosso  trabalho,  que  é  também a  contradição  de  toda  a 

sociedade. O conselho final ainda nos serve: “quanto mais o intelectual orientar sua 

atividade” no sentido de “promover a socialização dos meios de produção intelectual” 

ou de vislumbrar  caminhos para organizar  o movimento dos trabalhadores,  “mais 

elevada,  necessariamente,  será a qualidade técnica do seu trabalho”  (BENJAMIN, 

1985, p. 136).


