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A reprodutibilidade técnica com finalidade 

 de culto ao corpo 

Carolina dos Santos1 

Resumo: 

 Este texto tem como objetivo desenvolver a questão de jogo dentro da teoria 

sobre o cinema na obra de Walter Benjamin, o corpo é um dos pontos centrais para a 

discussão acerca de como o imperialismo e até mesmo o fascismo pode se apoderar 

do mesmo de uma forma manipuladora com objetivos estéticos. O jogo é uma grande 

arma que pode afetar o inconsciente e através da propaganda cinematográfica cria 

referenciais dificilmente alcançados e até mesmo míticos, o sistema dominante irá 

provocar através do corpo e despertar inconsciente a necessidade de uma sociedade 

eugenista e de consumo. 

Palavras – Chave: Walter Benjamin, técnica, cinema, corpo, jogo, aura, capitalismo, 

fascismo. 

Abstract:  

 

This text aims to develop the issue of play within the theory of cinema in 

Walter Benjamin's work, the body is one of the central points for discussion about 

how imperialism and even fascism can take hold of it in a manipulative way with 

aesthetic objectives. The game is a great weapon that can affect the unconscious and 

through the cinematic propaganda it creates hardly achieved and even mythical 

references, the dominant system will provoke through the body and awaken 

unconscious the need for a eugenicist and consumer society.  

Keywords: Walter Benjamin, technique, cinema, body, game, aura, capitalism, 

fascism. 

 

A obra de Walter Benjamin e o cinema  

Para além de um estudo sobre o cinema e a fotografia, o filósofo e crítico 

literário alemão Walter Benjamin deixa em seus escritos indícios claros que formulou 

uma teoria estética firme, porém fragmentada entre seus textos.  

 
1 Licenciada em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 
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A crítica à reprodução técnica não se concentra apenas na questão da aura2 que é 

por muitos discutidos, encontra problemáticas políticas que apontam principalmente 

como o imperialismo e o capital se apodera de uma ferramenta que poderia aproximar e 

informar esteticamente a grande massa proletária e a utiliza para privar e padronizar o 

coletivo de informações que vão ditar seu modo de vida.  

 A aura muito discutida entre os comentadores de Benjamin reflete sobre a 

questão da perda do culto ritualístico de uma obra de arte, que com a partir do progresso 

da produção da mesma acabou devido à  tecnização e o surgimento da arte moderna. 

Essa tecnização e o ato de criar uma arte reprodutível a tornou acessível para 

quem antes não frequentava o ambiente onde se poderia cultuar e admirar o que era 

considerado arte.  

Um quadro sempre teve a peculiar pretensão de ser contemplado por um ou por 

poucos. A contemplação simultânea de quadros por um grande público, o que passou a 

ocorrer no século XIX, é um primeiro sintoma da crise da pintura. Crise que, de modo 

algum, foi desencadeada somente pela fotografia, mas, de modo relativamente 

independente dela, também por meio da pretensão da obra de arte dirigida à massa. 

(Benjamin 1989: 93). 

Não me parece que para o filósofo alemão, a reprodução e a perda do valor de 

culto de uma obra, mesmo que ela não tenha sido criada para ser reprodutível, seja o 

grande problema de sua teoria estética em questão, a problemática acerca de quem 

controla e tem o poder de manipular através do conteúdo a ser distribuído para a massa 

também aparece de diversas maneiras em seus textos com várias interpretações. 

O cinema, bode expiatório do autor  mostra como o capital mesmo que tornando 

o objeto a ser contemplado acessível ao proletariado se apodera e o torna instrumento 

para a manutenção e expansão de seu sistema. 

No instante, porém, em que a medida da autenticidade não se aplica mais à 

produção artística, revolve-se toda a função social da arte. No lugar de se fundar no 

ritual, ela passa a se fundar em uma outra práxis: a política. (Benjamin 1989: 35). 

 
2 O conceito de aura para Benjamin consiste na originalidade de uma obra de arte, o seu sentido e 

essência no aqui e agora. Em vários textos ele cita esse conceito, mas nesse artigo em específico ela se 
aproxima mais no que foi trabalhado em “Pequena história da fotografia”, de 1931 (Benjamin, 
1985a:101) e “A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica”, de 1935 (Benjamin, 1935,23). 
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 Diferente de uma obra que é reproduzida consequentemente, o cinema surge 

como uma expressão artística com o intuito de ser reproduzido, seu intermediário entre 

o espectador e a obra não é o homem como acontece com a pintura e escultura, mas sim 

um aparato técnico, a câmera os aparelhos de áudio, cabos e o processo de edição. 

 O Ator mesmo com o objetivo de trazer a emoção ao enredo é submetido a testes 

com os movimentos calculados e ensaiados para que saia perfeitamente como planejado 

pelo diretor, é gravado inúmeras tomadas para que a cena alcance a interpretação 

desejada diante de um aparato técnico.“Para realizar seu Casamento ou Luxo?, 3que tem 

um comprimento de 3.000 metros, Chaplin filmou 125.000 metros”.(Benjamin 1989: 

51). 

 Não é a toa que essa superprodução teve que  trazer a grande massa para 

consumi-la, o preço se intensificou a ponto de não poder ser consumido por uma ou 

duas pessoas, mas sim um volume elevado que possa através da bilheteria suprir o valor 

demandado. 

 O surgimento dessa representação técnica se deu de uma forma revolucionária. 

Revoluções são inervações do coletivo.  A perda da aura se fez esmaecer a aparência 

deixando o caminho aberto para que o espaço de jogo 4possa se realizar. 

 De origem mimética5, esse espaço de jogo torna possível para a conscientização 

da classe operária se for utilizada para essa intenção, mas o que poderia ser um caminho 

 
3 Filme mudo escrito e dirigido por Charlie Chaplin em 1923 com o título original de A woman of Paris. 
4 O conceito de jogo no texto “A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica”, de 1935  só irá 

aparecer na nota X da segunda edição, já foi trabalhado por diversos autores ao longo da história da 
arte, mas o sentido para Benjamin não fica explicitamente definido embora ao longo de sua obra ele 
comente bastante sobre essa questão. Podemos entender através de seus escritos que esse espaço de 
jogo se difere de uma aparência que dependa da aura, e seu valor é embasado apenas na sua 
possibilidade de exposição. O jogo a partir da técnica pode mesclar e produzir diferentes tipos de 
imagens, fragmentar e experimentar se desprendendo da formalidade de uma determinada aparição e 
com a possibilidade de afetar diversos sentidos. 
5 A mimese acerca da arte começou a ser comentado por Platão através do livro X da República, para ele 

o artista é apenas um imitador que não conhece a verdade, pois está afastado a três graus dela. A 
imitação por ser ilusória pode desvirtuar os valores na formação de um homem grego, já se sabia a 
influência que as imagens podem provocar dentro de uma sociedade, principalmente quando ela é mais 
afastada do mundo das ideias. Para Aristóteles não parece ser um problema a mimese ao ser citada em 
Poética, pois é a partir dela que se dá o aprendizado do ser humano, o homem aprende copiando. 
Quando essa cópia é aplicada a arte ela pode servir de conscientização acerca da realidade através das 
semelhanças. 
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aberto para a participação do indivíduo de origem simples acabou se tornando uma 

ferramenta para seduzir e fetichizar o coletivo, e o imperialismo o faz de maneira 

devastadora com o cinema e outros meios. 

 

A consciência de classe proletária, que é a mais iluminada, transforma 

fundamentalmente, diga-se de passagem, a estrutura da massa proletária. O proletariado 

com consciência de classe forma uma massa compacta, apenas vista de fora, na 

representação de seus opressores. No momento em que assume sua luta de libertação, a 

sua massa aparentemente compacta  na verdade já se afrouxou. Ela cessa de se manter 

sob o domínio da mera reação e passa para a ação. (Benjamin, 1989: 80). 

 Cada homem hoje tem o direito de ser filmado, o que não acontece quando se 

tem uma exploração capitalista no cinema, Benjamin cita que no cinema russo 

aconteceu o fato da atuação cinematográfica não ser realizada por atores preparados, 

mas sim pessoas que realmente representavam a persona em si na obra. Essa forma de 

exposição artística adotado pela União Soviética na época não cria um ideal a ser 

alcançado pela imagem do ator, mas sim apenas o intuito da trama de conscientizar o 

indivíduo que a assiste. 

Já no ocidente capitalista é propagada uma imagem de perfeição de um ator, 

onde sua vida se torna referência e a publicidade através do corpo cria uma celebridade 

que é a peça chave para a padronização de um povo, em busca desse ideal de vida as 

pessoas são induzidas cada vez mais a consumo para tentar alcançar o inalcançável, pois 

a imagem do ator é apenas criação do jogo. 

 O que deveria ser ferramenta para o autoconhecimento da classe operária que 

em questão se originou com esse objetivo, acabou caindo nas mãos dos detentores do 

capital e do fascismo, que vai promover sua exploração através do inconsciente. 

Benjamin faz uma crítica aos filmes da Disney 6e os filmes americanos, os 

classifica como grotescos e que promovem violência e bestialidades, a normatização 

dessas atitudes através das telas torna seus espectadores cada dia mais alienados 

podendo vir a ceder a uma estetização política fascista. 

 
6 Uma das maiores empresas americanas de mídia e entretenimento que é conhecida no mundo todo, 

foi fundada em 1923 e quando Benjamin escreveu o texto em 1935 já exercia grande influência através 
do cinema. 

http://revistapandorabrasil.com/revista_pandora/index.htm


 
Revista Pandora Brasil – Artigos - ISSN 2175-3318 
Revista de humanidades e de criatividade filosófica e literária 
http://revistapandorabrasil.com/revista_pandora/index.htm 

 O referencial de vida e o que esse artigo vem a focar, o corpo, é propagado pelo 

cinema e até mesmo na reprodução das revistas em quadrinhos, o culto que estava 

sumindo da obra de arte se volta para o corpo e o desejo de se parecer cada dia mais 

com os atores de cinema e os modelos de revistas é a grande questão que a propaganda 

através da reprodutibilidade técnica promove.  

O ideal de corpo através da reprodutibilidade técnica 

O que os gregos promoviam através das estátuas começou a ser promovido na 

modernidade através de revistas como a Physical Culture 7que promovia dietas e dicas 

de exercícios para os homens e mulheres se tornarem fortes e musculosos. A proposta 

de saúde seria de grande valia para uma sociedade, mas quando ela se torna um produto 

,ser saudável é uma conquista inalcançável. 

 Os jogos Olímpicos da era moderna8 mesmo de forma indireta trouxe à tona o 

culto ao corpo novamente, os homens esculpidos como estátuas gregas começaram a se 

moldar com as competições de arremesso de peso e com os esportes que necessitavam 

de um duro desempenho físico. As exposições corporais se tornaram grandes atrativos 

em circos e ginásios. 

 Os jornais e as revistas se tornaram os grandes determinantes de um ideal físico, 

os próprios atletas começaram a divulgar sua rotina de alimentação e exercícios a 

maioria sem certificação médica, mas com muitas promessas para a obtenção de um 

corpo perfeito como o de um Adônis9. Anos mais tarde o cinema foi a principal 

ferramenta para a propagação de uma vida perfeita antes mesmo das redes sociais, a 

vida de um ator ou atriz de Hollywood10 se tornou o sonho de muitos. 

 A grande figura atrativa das revistas no início do século XX nos Estados Unidos 

que se tornou uma grande influência física em todo o mundo era nada mais nada menos 

 
7 Revista criada e editada por Bernarr Mcfadden que visava popularizar um estilo de vida através da 

saúde e cuidados com corpo, dentre as matérias publicadas havia treinamentos e dietas para alcançar 
um físico musculoso e popularizava pessoas que tinham os corpos considerados como “bonitos”. 
8 Os jogos Olímpicos da era moderna iniciaram em 1896 em Atenas na Grécia. 
9 Um jovem deus na mitologia grega que é representado sempre em estátuas com um corpo esbelto, 

forte e definido. 
10 Bairro americano símbolo da indústria cinematográfica. 
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que Charles Atlas11, um homem que com seus traumas pessoais criou um método 

para  ficar forte e com músculos perfeitos chegando até ser modelo para esculturas. 

Charles começa a vender através de revistas seu curso com a promessa de transformar 

homens raquíticos em novos homens, a propaganda prometia 7 dias mas certamente 

demora muito mais que isso para que alguém possa obter músculos. 

 A grande questão em torno de Atlas é a cultura física que ele irá impulsionar 

através da reprodutibilidade técnica, era um homem que gostava de aparecer e desafiar, 

estava sempre presente nos quadrinhos contando o porquê quis ser forte e na televisão, 

chegou até mesmo a treinar jovens no exército, todos queriam ter seu corpo escultural 

que se tornou um dos grandes objetos de publicidade e virilidade do homem americano 

mesmo lidando com o contexto da grande depressão12.  

No Brasil especificamente na década de 40, Atlas apareceu em edições do jornal 

O Cruzeiro 13trazendo aos olhos tupiniquins seu físico e oferecendo seu curso do 

método de Tensão Dinâmica por correspondência. Tendo o homem americano como 

referência no cinema e na televisão, os brasileiros também desejavam seguir seu padrão 

físico. 

 Esse culto específico aos músculos do corpo, através da publicidade que Charles 

Atlas deu o pontapé inicial, abriu as portas para o fisiculturismo, que muito além de 

uma necessidade corporal para saúde ou bem estar se adepta através de suas variações a 

um estilo de vida e até mesmo trabalho de homens e mulheres que esculpem seu próprio 

corpo para concorrer competições e se tornarem o símbolo da arte ou esporte, com 

apenas objetivos de quebrar recordes. 

 
11 Angelo Siciliano, mais conhecido como Charles Atlas foi um grande ícone da cultura física, ele mesmo 

criou um método específico denominado Tensão Dinâmica para desenvolver musculatura e  a partir dele 
vendeu seu curso por correspondência.  Ficou conhecido quando ganhou dois campeonatos promovidos 
por Bernarr Mcfadden “O homem mais bonito do mundo”, 1921 e “O homem mais perfeito do mundo”, 
1922. Bernarr não realizou mais os campeonatos após as duas vitórias consecutivas  de Atlas por ter 
certeza que ninguém mais conseguiria ganhar dele. 
12 Crise econômica que persistiu ao longo da década de 30 causando enorme número de desemprego 

nos Estados Unidos e recessão econômica em outros países. 
13 O Cruzeiro foi uma revista semanal publicada no Rio de Janeiro, foi fundada por Assis Chateaubriand e 

circulou de 1928 a 1975. 
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 O grande ícone da cultura física mesmo não protagonizando foi retratado 

inúmeras vezes em filmes, músicas, desenhos animados, histórias em quadrinhos e 

musicais. Sempre com a imagem de força, disciplina e masculinidade. O nome “Atlas” 

se deu por sua aparência com a estátua do deus da mitologia grega que carregava o céu 

nos ombros, o corpo sempre voltando ao culto ao mítico. 

 O fisiculturista Austríaco campeão sete vezes do concurso de Mr. Olympia 

14Arnold Schwarzenegger, quando entrou no mundo do cinema, aumentou o desejo do 

público cinematográfico pelas questões corpóreas. O fisiculturismo quando se 

consolidou como esporte não era tão popularizado, apesar da grande procura de jovens 

do sexo masculino e haver uma grande publicidade ainda não era interesse global. 

Quando Schwarzenegger começou a estrelar filmes de ação exibindo seus músculos, 

todos queriam saber como ele conseguiu chegar a esse nível de corpo fortemente 

trabalhado. Através do cinema, o esporte e o modo de vida se tornaram uma grande 

influência até para as mulheres. 

 O primeiro filme de destaque de Arnold foi interpretando um personagem que 

exaltasse seu corpo, esse personagem foi Hércules. Mesmo a trama sendo uma comédia, 

é uma mostra completa acerca da valorização do corpo dos personagens míticos das 

estátuas gregas e romanas. O corpo ainda é visto como uma obra de arte mesmo que 

reproduzido através de um aparato técnico, mas essa perfeição simétrica não pode 

muitas vezes ser conquistada por todos, porém a propaganda não mostra esse pequeno 

detalhe que pode ser a grande arma do capital.  

Um ator de Hollywood precisa estar em forma para representar algum papel 

importante no cinema, pois ele irá moldar como a sociedade deve ser e sua imagem 

vender produtos para que seu estilo de vida seja alcançado, por isso muitos famosos 

sempre fazem propaganda ou estampam caixas. A maioria dos atores necessitam ter um 

padrão físico considerado magro ou com um leve físico forte, mas com a ascensão de 

Schwarzenegger seu corpo se tornou o padrão de muitos filmes e desencadeou a grande 

procura para a prática do esporte. 

 
14 Competição internacional de fisiculturismo criada por Joe Weider, com a popularização da prática a 

partir das décadas, hoje possui uma Federação Internacional que a administra. Sua primeira edição foi 
realizada em 1965. 
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 O corpo de um indivíduo mesmo quando tenta buscar uma forma de longevidade 

acaba cedendo à sedução que a cultura do capital lhe provoca, se espelhando em um 

ideal falso que muitas vezes não existe, mas é manipulado pela liberdade que o jogo lhe 

oferece e muitas vezes não apenas o capital, mas o fascismo em busca de sua estética. 

 A facilidade de propagar uma realidade moldável que se iniciou a partir da 

fotografia é perigosa, a arte teve que se inovar quando a fotografia conseguiu a partir da 

técnica captar o que é real e sensível aos olhos, mas a técnica também pode modificar a 

realidade e o para quê isso será feito se torna uma aventura. 

Na fotografia, ser criador é uma forma de ceder à moda. Sua divisa é; “o mundo 

é belo”. Nela se desmascara a atitude de uma fotografia capaz de realizar infinitas 

montagens com uma luta de conservas, mas incapaz de compreender um único dos 

contextos humanos em que ela aparece. (Benjamin 1989: 105-106). 

 As Olímpiadas na Alemanha nazista de 1936 se moldou nessa estetização e 

tentativa de comprovação da superioridade dos arianos por meio do corpo e da força 

física, os alemães conquistaram o maior número de medalhas, mas o que o Chanceler do 

Terceiro Reich achava improvável acabou acontecendo no espetáculo Olímpico em sua 

nação narcisista. Jesse Owens 15um afro americano que conquistou 4 medalhas de ouro 

entre as competições quebrou esse arquétipo propagado pelo país dentro do evento. 

 A cineasta Leni Riefenstahl 16já era a favorita de Goebbels17 e Hitler para exaltar 

o partido nazista  através de seus filmes, e no evento então produziu Olympia que 

trouxe foco ao retorno a estética grega com uma antiguidade mítica à tona, perfeição 

corporal focada nos atletas alemães e a concorrência explícita das nações. Está claro 

como o cinema no regime do Terceiro Reich trabalhava para a manutenção da estética 

eugenista. O corpo sempre foi um dos pontos iniciais para se tentar justificar o 

injustificável através de uma estética e o nazismo utilizou muito bem a propaganda e a 

facilidade da reprodução cinematográfica para exaltar a superioridade da raça ariana. 

“Tudo o que foi pensado sóbrio, puro, ingênuo, para melhorar a convivência dos 

homens, é engolido por ídolos canibais, que retrucam com arrotos dos morteiros de 

42cm” (Benjamin 1986: 135). 

 
15 Atleta e líder civil americano, quebrou diversos recordes mundiais na corrida. 
16 Diretora de cinema, atriz e uma das produtoras da propaganda nazista cinematográfica. 
17 Ministro da Propaganda do Terceiro Reich. 
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Considerações Finais 

A extensão, forma, densidade e o foco em que é retratado o corpo no cinema 

para além das teorias estéticas desenvolvidas no século XX retratando sobre 

movimentos e emoções sempre vão representar e manipular através do que mantém sua 

reprodução sustentada, isso do cinema da grande massa, os campeões de bilheteria e os 

que causam filas frenéticas. Mas de certa forma o cinema não foi absorvido inteiramente 

pelo capitalismo, os filmes independentes conseguem produzir e jogar de forma que 

possibilita uma conscientização de classe, mas como ele não é sustentado com grandes 

recursos sua chegada até a massa é dificultada. 

Com a mesma linha de pensamento de Walter Benjamin, o filósofo francês Guy 

Debord18, vai escrever sobre a Sociedade do Espetáculo, e denunciar para além da 

Dialética do Esclarecimento de Adorno e Horkheimer sobre como a reprodutibilidade 

técnica se desenvolveu em torno do capitalismo e a magnetização que as imagens 

reproduzidas causaram nos indivíduos através da arte que perdeu sua performance 

aurática e acabou se tornando propaganda. A imagem se torna espetáculo que através de 

um jogo livre acaba sendo o instrumento de dominação, pois para quem acredita ser 

autônomo se está  apenas em controle de uma cultura planejada. 

A cultura tida integralmente como mercadoria deve tomar-se também a 

mercadoria vedete da sociedade espetacular. Clark Kerr, um dos ideólogos mais 

avançados dessa tendência, calculou que o complexo processo de produção, distribuição 

e consumo dos conhecimentos, abarcam anualmente 29% do produto nacional nos 

Estados Unidos; e prevê que a cultura deve desempenhar na segunda metade deste 

século o papel motor no desenvolvimento da economia, como automóvel o foi na sua 

primeira metade, e as ferrovias na segunda metade do século precedente. (Debord, 

1968: 194) 

As artes plásticas da modernidade quando começaram a conter elementos do 

cotidiano já não foram enquadradas no conceito aurático e mesmo assim alguns 

movimentos denunciavam a sociedade consumista e a cultura arquitetada pelo capital, a 

 
18 Guy Debord foi um revolucionário, filósofo, escritor e cineasta francês, que vai desenvolver o conceito 

de “espetáculo” através da sua obra “A sociedade do Espetáculo” 
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Pop Art19  trouxe a reflexão através de elementos de extremo consumo, na colagem O 

que será que torna os lares hojes tão diferentes, tão atraentes?(1956) de Richard 

Hamilton20, trouxe o tão admirado Charles Atlas no centro da obra segurando um 

pirulito estampado com a palavra “POP”, o então símbolo do que deveria ser o corpo do 

homem na América. 

Não é à toa que Walter Benjamin inicia “A obra de arte na época de sua 

reprodutibilidade técnica” citando Karl Marx, a superestrutura se desenvolvendo mais 

lentamente que a infraestrutura para assim moldar a cultura de acordo com a 

necessidade do que a sustenta. O corpo como aquele que se torna mercadoria  e 

necessita vender sua força de trabalho é o protagonista do modelo de sociedade a ser 

alcançado, não o corpo sofrido do trabalhador, mas o corpo que é imaginado no jogo e 

faz o trabalhador sentir necessidade de possuí-lo.  

O jogo muito comentado nas obras benjaminianas, tal como imaginação ou 

apenas representação de um jogo infantil pode ser determinado por aquele que detém os 

meios de produção para poder propagar sua manutenção na arte, aurática ou não. O 

cinema é e sempre será uma arma para alcançar o inconsciente, pois foi isso que o 

espaço de jogo possibilitou.  

Aquele que imita faz o que faz só aparentemente. E até mesmo o imitar mais antigo 

conhece somente uma matéria na qual forma: trata-se do corpo daquele mesmo que imita. 

Dança e linguagem, gestos do corpo e dos lábios são as mais antigas manifestações da 

mimese. Aquele que imita faz seu objeto aparentemente. (Benjamin 1989: 74). 

Quando a aparência não é a mais o foco, perceba que não é apenas o que é 

acessível aos olhos, mas a grande questão é como o jogo manipula através do cinema, 

este não é apenas imagem, a destruição do senso crítico e a perda das percepções 

materiais da realidade é explorado pela minoria de proprietários quando possuem a 

técnica ao seu favor. E o corpo com sua necessidade de consumo são controlados 

secretamente tanto para a compra, como para a vontade de alcançar o que talvez não 

 
19 A Pop Art foi um movimento artístico que nasceu na Inglaterra e nos Estados Unidos no final de 

década de 50 que se inspirou na estética dos bens de consumo em contrapartida com as Belas Artes da 
época. Observa-se a partir de suas obras que é um dos movimentos que mais representa a 
reprodutibilidade técnica, pois a propaganda é uma das suas principais formas de expressão. 
20 Artista britânico pioneiro da Pop Art. 
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seja o ideal de cada indivíduo. O fascismo necessita moldar corpos através da técnica 

para se justificar. 

Para que a exploração da reprodução técnica não continue se validando através 

de corpos, o jogo necessita se tornar conscientizador e não manipulador. E como Walter 

Benjamin diria, o cinema, como originalmente foi criado para alcançar a massa, deve 

ser um caminho para o autoconhecimento da classe proletária, sua obra é o alicerce do 

que uma teoria estética pode ter de melhor. 

 A humanidade,que outrora, em Homero, foi um objeto de espetáculo 

para si mesma. Sua autoalienação atingiu um grau que lhe permite vivenciar 

sua própria  destruição como um gozo estético de primeira ordem. Essa é a 

situação da estetização da política que o fascismo pratica. O comunismo 

responde-lhe com a politização da arte.(Benjamin, 1989: 123). 
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