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WALTER BENJAMIN E A OBRA DE ARTE: A 
REPRODUTIBILIDADE E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A 

PRÁTICA E ENSINO MUSICAL 
 

Tiago de Lima Castro 

Graduando em Filosofia pela Faculdade de Humanidades e Direito da Universidade 
Metodista de São Paulo.  

 
 
Resumo: O artigo analisa as consequências da obra A obra de arte na era da sua 
reprodutibilidade técnica (1935) de Walter Benjamin delineando mudanças da prática e 
ensino musical advindas da mudança na percepção da obra musical, a qual é educada por 
meio de reproduções técnicas. Tais desafios são vivenciados por educadores e músicos 
profissionais, mas nem sempre refletidos, daí a importância do texto de Benjamin como 
início de uma reflexão sobre a prática e ensino musical na era da reprodutibilidade 
técnica da obra musical.  
 
Palavras-chave: Walter Benjamin, música, educação musical, percepção. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Ao ler o texto ”A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” de 
Walter Benjamin (1882-1940), percebe-se todo um caminho para refletir a prática 
musical de nossa época e o ensino decorrente dessa prática. 

Como compreender a prática musical, e seu ensino decorrente, sendo que a 
percepção estética da obra musical começa a ocorrer principalmente através de 
suas reproduções, porém ainda influenciado por outro momento histórico em que 
a experiência estética ocorria através de execuções ocorridas uma única vez no 
tempo e são, portanto, irrepetíveis. Este problema é concreto na experiência dos 
educadores musicais em relação às expectativas dos educandos que tem sua 
percepção formada através da reprodutibilidade técnica. 

Na primeira seção (“A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica” 
de Walter Benjamin), se analisa o contexto em que foi escrita. 

Na segunda seção (A percepção na era da reprodutibilidade), se analisa 
como Benjamin articula a relação entre a reprodutibilidade técnica e a percepção 
da obra de arte. Sendo a base conceitual em que as demais seções são 
fundamentadas. 

Na terceira seção (A experiência estética musical), se desenvolverá os 
conceitos de Benjamin sobre a percepção para a música, para compreensão da 
percepção em nosso tempo. Ela não pretende dar conta de todas as consequências, 
mas sim aquelas que afetam diretamente as mudanças ocorridas na percepção da 
obra musical, para em seguida aplica-la em três setores da música em nosso 
tempo, sendo uma divisão prática aos objetivos deste artigo.  
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Na quarta seção (Música folclórica), o foco é a mudança de uma produção 
originalmente espontânea de contextos socioculturais, para sua diluição num 
contexto afastado dos eventos que geravam essa prática espontânea. 

Na quinta seção (Música popular), compreendendo-se música popular 
enquanto obras musicais produzidas para serem reproduzidas, tendo base em 
elementos tonais da música folclórica e erudita, analisa como a execução musical 
em shows busca reproduzir a reprodução advinda de técnicas de montagem em 
estúdio. Também se delineia as expectativas dos alunos de também reproduzirem 
uma reprodução. 

Na sexta seção (Música de concerto), compreende-se música de concerto 
enquanto obras musicais pertencentes a uma tradição ocidental iniciada nos 
cantos gregorianos entendendo-se aos dias hoje, verificando-se o paradoxo de uma 
prática originada antes da reprodutibilidade técnica, mas que paradoxalmente 
buscar vivenciar seu contexto originário em nossos dias, gerando exigências 
diversas de intérpretes, educandos e mesmo no público em geral. 
 
“A OBRA DE ARTE NA ERA DA SUA REPRODUTIBILIDADE TÉCNICA” DE 
WALTER BENJAMIN 
 

Walter Benjamin fora um filósofo membro do círculo da Escola de 
Frankfurt. Como todos os seus membros, ele teve uma peculiaridade pessoal ao 
tratar de algumas questões, o que lhe rendeu críticas de Theodor Adorno (1903-
1969) e Max Horkheimer (1885-1973), mas o círculo frankfurtiano não era 
exatamente homogêneo. Havia muita influência das ideias de Horkheimer, mas o 
como o diálogo entre os filósofos do círculo era amplo, havia visões pessoais para 
alguns aspectos. (MATOS, 1993) 

A reflexão deste círculo filosófico tem como fio condutor compreender o 
porquê os auspícios iluministas de tornar o humano autônomo através da razão 
não caminharam nesse sentido, realizando uma crítica aos iluministas com 
alicerces no marxismo. Ao invés de ver o desenvolvimento da razão iluminista 
como promotora de autonomia, verificou-se que a razão se desenvolveu em um 
aspecto dominador, reificando, tornando coisa, o humano para sua dominação 
pelo próprio humano. 

Os membros buscaram compreender esse processo realizando uma 
genealogia da razão moderna e buscando alternativas e possibilidades de ir 
contra o processo de reificação com sua teoria crítica. Benjamin enquadra-se 
nesse método, analisando a materialidade histórica, porém considerando a 
experiência estética com possível experiência de ruptura e choque com a 
reificação estabelecida. Por isso, utiliza a análise histórica de como a alteração da 
percepção estética propiciou um anestesiamento nas pessoas, possibilitando sua 
reificação, para daí compreender a possibilidade de ruptura da experiência 
estética. 
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A obra fora escrita no exílio do autor na França, sendo publicado pela 
primeira vez em 1935, havendo publicações posteriores da obra com mudanças. 1 
O fato de este exílio ser devido à ascensão de Hitler ao poder em 1933, a análise 
da estética do fascismo perpassa o ensaio. 

Por analisar a reprodutibilidade técnica da obra de arte, esse texto é base 
de uma série de reflexões sobre a arte no século XX e XXI, principalmente no 
cinema, o qual é analisado por ser a primeira forma de arte em que sua existência 
necessita da técnica de reprodução para haver a experiência estética.  

Por mais que Benjamin aprofunde a reflexão sobre o cinema, ele abre 
caminhos para pensar as diversas artes, inclusive a música, ao levantar as 
consequências da reprodução técnica tanto em aspectos da produção da obra de 
arte, mas também na mudança de percepção gerada pelo processo de reprodução 
técnica.  
 
A PERCEPÇÃO NA ERA DA REPRODUTIBILIDADE 
 

Benjamin realiza uma análise história da reprodução da obra de arte não a 
tratando como algo existente somente do séc. XX, pois está presente em todas as 
épocas, como nos alunos reproduzindo as obras de seu mestre com objetivos 
didáticos, reproduções menores de estátuas de cidades sendo vendidas, a 
xilogravura e litografia são outros exemplos. Porém, ao longo da história ocorre 
um aperfeiçoamento das técnicas de reprodução, até no séc. XIX surgirem à 
fotografia e gravação do som. 

A grande virada no final do séc. XIX é que a observação e apreensão da 
obra de arte, a experiência estética; tenderá a ocorrer através do contato com 
uma reprodução técnica, e não com o original. Ao invés de apreciar música 
através de concertos, recitais, shows, festas folclóricas, entre outros; a música 
será apreendida através de suas reproduções técnicas, através de pianolas, 
rádios, discos, fitas cassetes, CDs, iPods e outros dispositivos similares. Por isso o 
autor escreve: 

  
No século XIX a reprodução técnica atingiu tal grau, que não sói
abarcou o conjunto das obras de artes existentes e transformou 
profundamente o modo que elas podiam ser percebidas, mas 
conquistou para si um lugar entre os processos artísticos. 
(BENJAMIN, 2012, p. 11) 
 

Pois, se a obra de arte será apreendida através de sua reprodução, o 
realizador da obra já a criará tendo essa realidade em foco, o seu fazer artístico 

                                                           
1 Em Schröttker (2012) pode-se entender o porquê de diversas  edições e as alterações realizadas 
nas diversas  edições do texto. 
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começou a não somente levar em consideração a reprodutibilidade técnica, mas 
mesmo incluindo-a em seu processo de criação artística. 

O autor não se detém nesse ponto, pois como tem a história como fio 
condutor de sua reflexão, ele dirá que: “No decorrer de longos processos 
históricos, modifica-se não só o modo de existência das coletividades humanas, 
mas também a sua forma de percepção”. (BENJAMIN, 2012, p. 13) 

A percepção não é tratada por Benjamin como algo somente natural ou 
biológica, mas também histórica. Em uma concepção de ser humano enquanto um 
ser histórico – como é característico da Escola de Frankfurt, é natural que a 
própria percepção humana seja analisada em um ponto de vista histórico, onde a 
história também influi no modo como o indivíduo percebe as coisas, já que ele se 
constrói na história e pela história.  

A percepção da obra de arte numa época marcada pela reprodutibilidade 
técnica fará com que o indivíduo aprenda a perceber, e mesmo a apreender, a 
obra de arte a partir de suas reproduções. A experiência com as reproduções das 
obras de arte que educarão os sentidos para a realização da experiência-estética. 

É esse o fenômeno de perda da aura, como tratado por Benjamin, onde não 
mais existirá uma experiência única e fecunda com o original, já que a 
experiência se dará com sua reprodução técnica.  

Pensemos em um quadro como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Antes, 
para sua apreensão era necessário estar à frente do quadro, com seu desgaste ao 
longo do tempo, com as dimensões físicas específicas, numa posição específica na 
parede do museu. Nos dias de hoje, a percepção desta obra se dá através de 
reproduções, seja por revistas, livros ou Internet, as quais naturalmente alteram 
a obra, seja em suas dimensões, seja na possibilidade de aproximar o rosto da 
reprodução – o que no museu nem sempre se consegue, ainda mais com o a Mona 
Lisa –, as quais você pode virar, ampliar, ver de ângulos diferentes, sendo que são 
processos feitos sobre a reprodução e não no original. A relação com a reprodução 
técnica chega mesmo a tornar desnecessário o contato com o original, sendo a 
percepção do original, como no caso da Mona Lisa, algo contingente advindo de 
um interesse pessoal do que necessidade a sua apreensão. Daí a perda da aura da 
Mona Lisa original, já que a percepção de suas reproduções pelos meios técnicos 
diversos é suficiente para a realização da experiência estética com a Mona Lisa. 

Como a percepção do indivíduo vai ser desenvolvida através desse contato 
com a reprodução, a maneira como ele percebe é diferente daquela maneira das 
pessoas contemporâneas a da Vinci. 

Há muitos aspectos possíveis de serem analisados e refletidos neste texto 
de Benjamin, mas o foco do artigo é sobre as consequências na prática e educação 
musical. 
 
A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA MUSICAL 
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Em um contexto anterior a reprodutibilidade técnica da música, a sua 
percepção e apreensão se dava através do contato direto com a execução musical. 
Independente do contexto sociocultural da pessoa, ela escutava música a partir de 
sua execução, seja por ela mesma ou por estar em um ambiente em que pessoas 
executam música. 

 Dessa maneira, a escuta musical não é algo tão banal ou cotidiano, 
necessitando de um evento ou ocorrência que permita o ato de escutar música. 
Evento que pode ser desde uma cerimônia religiosa, uma festa ou um concerto. 
Há atividades cotidianas como lavar roupas ou transportar coisas que podem ser 
oportunidades, por aqueles que estão participando, de executar e perceber a 
música ao longo do afazer. Nestes contextos, há um certo ritual, pois o evento 
está plenamente ligado ao processo de execução e percepção musical. Mesmo que 
seja um partícipe do evento em que a música ocorra, a sua percepção dela está 
unida ao próprio evento. 

No barroco, ouvir uma Missa escrita por Bach, por exemplo, implicava em 
estar inserido no evento religioso em que a música acontecia. Ouvir um cântico de 
lavadeiras lavando roupa implicava em estar inserido naquele local e no próprio 
contexto sociocultural das lavadeiras, ou pelo menos a sua volta. Em ambas as 
situações, o evento e a experiência estética estão plenamente ligados, o que 
impossibilita, de certa maneira, a nossa percepção destas obras musicais como em 
sua época, exatamente porque as percebemos, principalmente, através de suas 
reproduções técnicas e distantes do evento em que elas ocorriam.  

Antes da reprodutibilidade técnica, a única possibilidade de perceber 
música sem algum evento, seria se a pessoa produzisse música cantando ou 
executando algum instrumento. Mesmo assim, a percepção se dá partindo de uma 
execução, mesmo que seja a própria. 

Nesse momento, a música é uma arte que existe somente durante sua 
execução, havendo uma aura nessa execução exatamente porque ao seu final, 
aquele evento único não mais existe no tempo. Ouvir um concerto de Chopin 
implicava em apreender a música através de sua execução naquele instante 
temporal, naquele evento, pois mesmo Chopin executando as mesmas peças em 
outro contexto, já não era mais a mesma execução, era uma nova experiência 
estética, já que experiência estética com a música jamais poderia seria ser 
repetida, já que seria uma nova experiência estética.  

Pode-se extrapolar isso para toda experiência estética com a música antes 
de sua reprodutibilidade técnica, independente do contexto sociocultural em que 
ocorre mesmo extrapolando-se o Ocidente. Seja na África, Ásia, Oceania, entre 
outros; a experiência estética é um evento que ocorria uma única vez no tempo. 

Neste contexto, as pessoas aprendiam a perceber e apreender música neste 
processo onde a execução é única e ligada a um evento. A unicidade de cada 
experiência musical leva-la a percebê-la nesse prisma de pessoas reais e 
concretas executando a obra musical. 
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Após o processo de reprodutibilidade técnica, iniciada pelas pianolas e 
caixinhas de música chegando aos iPods de nosso tempo, a experiência estética 
com a música se dá através de reproduções particularmente. 

A primeira consequência desse fator é o desligamento da experiência 
estética com o evento em que a execução musical ocorre. Pode-se escutar música 
de concerto, sem estar numa sala de concerto; pode-se escutar uma Missa de 
Bach, sem estar num evento religioso; podem-se escutar cantos de lavadeiras sem 
estar à margem de um rio onde mulheres lavam roupa. Não há mais o ritual 
intrínseco a execução musical, sendo que a apreensão musical ocorre desligada de 
seu evento gerador.  

A segunda é que como a reprodução é duradoura, deixa-se de perceber a 
música enquanto algo que existe somente aquela execução. A reprodução pode ser 
repetida muitas vezes mudando completamente a relação da pessoa com a 
execução, que ao invés de ser algo que ocorre unicamente no tempo, torna a 
experiência estética passível de repetição, o sentido que ela se estabelece 
primariamente com a reprodução ao ponto da execução musical não é mais o 
critério da experiência estética e sim a reprodução. O fato de poder voltar a 
perceber a mesma reprodução leva também a não vivenciar aquela experiência 
estética em plenitude, podendo dividir-se a atenção entre ela e outro afazer, 
naturalmente diluindo essa experiência que não é mais única naquela 
temporalidade, mas compartilhada com outros afazeres. 

A terceira é que sabendo de antemão que a experiência estética se dará 
principalmente pela reprodução, a própria criação musical passa a ser realizada 
para ser reproduzida posteriormente. A criação musical sucessivamente vai não 
somente levando a reprodução técnica em conta, mas começa a vê-la como um fim 
a sua criação. 

A quarta refere-se à própria percepção do músico do que é uma boa 
execução musical. Anteriormente, essa percepção dava-se pela execução, por 
aquele momento único e não repetível. Após a reprodução técnica da execução, ela 
torna-se o critério valorativo para perceber-se uma boa execução. Com o 
caminhar da história, a reprodução técnica passa a não ser feita através do 
registro de uma única execução, mas passa-se a registrar uma série de execuções 
e posteriormente realizar uma montagem com os melhores trechos deste conjunto 
de execuções, sendo reprodução técnica fruto de uma colagem e montagem de 
trechos. Consequentemente, o músico não mais quer executar a obra dentro do 
contexto de uma execução única, mas passa a perceber uma boa execução quando 
esta se aproxima de uma reprodução feita a partir de uma colagem e montagem 
de múltiplas execuções. Sendo a reprodução técnica, portanto, uma ilusão e é essa 
ilusão que se torna o critério de valorativo da execução musical. 

As consequências para a prática e educação musical se dividirão entre: 
música folclórica, aqui compreendida como práticas musicais espontâneas de 
contextos socioculturais; música popular, enquanto a música produzida visando 
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sua reprodutibilidade a partir do início do começo do séc. XX em rádios e 
gravações; e a música concerto, aquela música pertencente à tradição musical que 
perpassa dos cantos gregorianos aos compositores contemporâneos. Essa divisão é 
problemática, mas tem o objetivo de facilitar a análise realizada, não havendo um 
juízo de qualidade nela, sendo somente uma divisão instrumental para este texto.  

Este texto não tem a pretensão de esgotar a análise da percepção estética 
musical partindo das propostas de Benjamin, mas iniciar uma discussão em 
âmbitos comuns a prática musical e ao seu ensino. 
 
MÚSICA FOLCLÓRICA 
 

No contexto da reprodutibilidade técnica, a música folclórica desliga-se 
completamente de seu evento gerador, de maneira que a percepção pelas 
reproduções destas práticas espontâneas, talvez impeça a sua realização dentro 
da espontaneidade oque havia antes. 

Pensemos num exemplo como a prática de quem executa viola caipira em 
folias de reis, que originalmente eventos onde a música faz parte de um contexto 
de religiosidade e espontaneidade católica. A busca de instrumentistas 
executarem as folia de reis desligadas desse evento praticamente impossibilita-a, 
tornando-a mais uma lembrança de uma prática musical passada do que um 
retorna a uma experiência estética genuína, a não ser em contextos onde ainda a 
espontaneidade do evento gerador ocorra.  

A música folclórica passa a ser registrada com a finalidade de inspiração 
para criação de música popular, ou de música de concerto, ou para um registro 
histórico e antropológico. No exemplo da folia de reis, a denominada música 
caipira advém dessa tradição espontânea, modificada por exigências da 
reprodutibilidade técnica, como ter um tempo determinado, entre outros. 

Aprender uma prática folclórica só é possível numa busca de inserção no 
contexto sociocultural que a gera. Como a pessoa já tem uma formação 
sociocultural, uma individualidade e toda a complexidade que constituiu uma 
pessoa, sua busca por inserir-se em outro contexto é possível até certa medida, 
pois se perceberá aquele contexto partindo-se do contexto anterior, criando uma 
nova forma de experiência estética, talvez com alguma proximidade a experiência 
folclórica, mas não igual. 
 
MÚSICA POPULAR 
 

A partir da reprodutibilidade técnica, surge uma nova forma de criação 
musical voltada ao rádio, inicialmente, partindo de elementos tonais do folclore 
como da música de concerto. Essa definição inclui desde a música caipira ao mais 
sofisticado jazz, passando pela bossa nova, samba, rock, tropicalismo, heavy 
metal, música instrumental brasileira, entre outros. 
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Este é um caso em que a música é pensada para ser reproduzida 
tecnicamente, e a própria execução é pautando na sua consequente reprodução 
técnica. Pode-se ver esse processo no uso cada vez maior de meios eletrônicos, 
começando com seu uso para amplificação, que a aproximava da reprodução, 
principalmente no quesito timbre. Busca-se aproximar timbres de instrumentos e 
a dinâmica das execuções por meios eletrônicos como se fará nas gravações. Nos 
dias de hoje, chegou-se a deixar instrumentos de lado para utilizar recursos 
completamente eletrônicos na composição musical.  

A mudança tímbrica da voz nas execuções, com em shows, é comparada as 
gravações, que se tornaram o critério valorativo de perceber uma boa execução, 
sendo que questões fisiológicas, como o envelhecimento ou ocorrências de saúde 
levam, cada vez mais, a prática do cantor, ou cantora, fingir o canto dublando a 
reprodução. Portanto, escuta-se a reprodução técnica na própria situação em que 
se estaria uma execução, que não pode ser mais temporalmente única, mas 
necessita reproduzir a própria reprodução. 

Para o educador musical, o conhecimento dos meios de reprodutibilidade 
torna-se essencial para a sua prática, como conhecer amplificadores, microfones, 
métodos de captação e edição de som, entre outros.  

No caso da voz e instrumentos também acústicos, como violão, por 
exemplo, torna-se difícil exigir dos educandos o trabalho com timbre e com 
dinâmica, afinal os meios eletrônicos realizariam isso. Tal desafio é enfrentado 
pelos educadores, mas ignora-se que ele advém da maneira como se aprende a 
perceber música. O próprio fato dos alunos buscarem reproduzir a reprodução 
exige um processo de educação que pense nessa questão e mesmo mostre a 
impossibilidade de reproduzir uma reprodução, uma ilusão, e nem sempre o 
educador está consciente deste processo.  

O educador pode tornar-se refém de sua própria percepção ter sido educada 
a partir de reproduções técnicas, levando-o a criar exigências ilusórias e 
impraticáveis. 
 
MÚSICA DE CONCERTO 
 

A música de concerto torna-se um paradoxo, pois vem de uma tradição 
anterior a reprodutibilidade técnica, mas busca continuá-la no contexto de 
reprodutibilidade sem conseguir fugir as questões advindas desta.  

O paradoxo pode ser sentido na música da câmara, a qual originalmente 
visava à execução por músicos amadores em seus lares, sendo ali o local também 
de sua percepção. Após a reprodutibilidade, ela passa a não ser percebida através 
de execuções domésticas, mas em concertos e em reproduções técnicas. Ao invés 
de percebê-la como uma prática doméstica, passa-se a vê-la como uma prática 
artística semelhante a uma sinfonia, o que não ocorria na época de sua 
composição. 
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A música eletrônica, acusmática, concreta, entre outras, são prática da 
música de concerto que utilizam a técnica de reprodutibilidade como meio de sua 
produção, o que cria uma nova maneira de perceber a música de concerto. 

O intérprete cada vez mais busca a perfeição da reprodução advinda do 
processo de colagem e montagem. Certos erros, antes imperceptíveis devido à 
unicidade temporal da execução, da distância do músico em relação ao público, 
tornam-se essenciais de serem corrigidos, já que o processo de reprodução exige 
aproximarem-se em demasia os microfones dos instrumentos ou das vozes. A 
ilusão de chegar-se a perfeição da reprodução gera exigências na execução 
musical e no aprendizado musical que são simplesmente impossíveis e ilusórias, 
por advirem do uso da reprodução como critério valorativo. 

A própria exigência do público perante os intérpretes de chegarem a esta 
perfeição ilusória de sua reprodução técnica, torna-se uma exigência impossível 
de ser satisfeita. A prática da música de concerto, mesmo nos aspectos 
administrativos e financeiros, exige um público que valorize a experiência 
estética como uma execução única no tempo, exigindo um processo de educação e 
ressignificação dessa execução para o público de nosso contexto, que não percebe 
este paradoxo, sendo que mesmo os próprios músicos podem não compreendê-lo. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Primeiramente, analisou-se o contexto em que Walter Benjamin escreve no 
círculo dos filósofos da Escola de Frankfurt onde a materialidade histórica e a 
genealogia da razão moderna são os fios condutores da reificação do humano e da 
busca de experiências promotoras de ruptura a reificação. 

Em seguida analisou-se o texto de Benjamin para compreender como a 
reprodutibilidade técnica altera produção da obra de arte com sua própria 
percepção, já que ela se dará a partir das reproduções e não das obras originais. 
Tal mudança leva a perda da aura da obra original em sua unicidade e 
originalidade. 

Na seção seguinte, aprofundaram-se as perspectivas apontadas 
anteriormente na experiência estética musical delineando algumas 
consequências, sem a pretensão de esgotá-las. Principalmente, com a percepção 
da obra musical é educada a partir de suas reproduções, podendo ser feitas com o 
uso de técnicas de colagem e montagem, e deslocadas de seu evento gerador. Com 
isso, perde-se a percepção da execução musical como um evento único no tempo e 
o critério valorativo torna-se a própria reprodução. 

Nas próximas seções, delinearam-se algumas consequências para a prática 
música na música folclórica, compreendida como uma produção espontânea em 
contextos socioculturais específicos; música popular, compreendida como toda 
música que visa sua reprodução técnica, o que incluiu da música caipira ao mais 
sofisticado jazz; e a música de concerto, como uma tradição iniciada com o canto 
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gregoriano e estendendo-se aos dias de hoje. Os grandes desafios é a transição do 
critério valorativo da execução, antes única no tempo, para a reprodução 
concebida por técnicas como colagem e montagem, e as mudanças de percepção 
decorrentes desse processo. 

Não há pretensão de esgotar o assunto tratado, mas de iniciar uma 
discussão sobre estes aspectos. O ensino e a prática musical exigem a valorização 
da execução musical, mas como educadores e educandos tem sua percepção da 
obra musical advinda das reproduções técnicas principalmente, traz a 
necessidade de repensar o próprio conceito de educação musical. 
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