


As teses "Sobre 0 conceito de historia", de 1940, sao 

os ultimos escritos de Walter Benjamin, redigidos urn 

pouco antes de seu suicidio -logo apos 0 fracas so de 

sua tentativa de escapar da Gestapo na Franca vichysta. 

Algumas paginas que constituem urn dos textos mais 

importantes do seculo XXe, talvez, 0 documento 

mais significativo do pensamento critico do filosofo. 

Texto repleto de alusoes, onde 0 hermetismo, no 

entanto, econstelado de imagens e de alegorias, 

semeado de paradoxos, atravessado por intuicoes que 

desconcertaram os maiores leitores. 

Em carta para Adorno. Benjamin dizia que as teses - que 

foram escritas sob 0 impacto da ocupacao da Europa 

pelos nazistas e tiveram uma intrincada historia entre 0 

seu "salvamento" (uma c6pia dada para Hannah Arendt) , 

a primeira puhlicacao e 0 reconhecimento - nao seriam 

destinadas a puhlicacao, pois temia que isso "ahriria as 

portas para a incornpreensao entusiasta". 

o objetivo deste livro de Michael Lowy- urn dos mais 

importantes te6ricos marxistas da atualidade - emais 

tentar compreender as teses de Benjamin do que 

julga-Ias. A proposta efazer, nas palavras do autor, 

"uma analise 'talrnudica' - palavra por palavra, frase por 

frase - do texto". Nao necessariamente a mais correta, 

a mais verdadeira ou a mais cientifica, mas, onde tantos 

outros veern apenas contradicao ou arnhiguidade, 

encontra -se uma coerencia fundamental, cuja chave 

econstituida pela afmidade eletiva (no sentido de 

Goethe), construida por Benjamin, entre tres discursos 

heterogeneos. 0 romantismo alernao, 0 messianismo 

judaico e 0 marxismo revolucionario, cuja escrita 

produz, em suma, uma especie de fusao alquimica. 
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Ap rese n raca o a ed i cao brasileira 

Walter Benjamin, professor de literatura alerna na Universidade de Sao 

Paulo? Quase! Numa carta a Benjamin, darada de 23 de setembro de 1935, 0 

eminente historiador da cultura, Erich Auerbach, referia-se apossibilidade de 

urn contrato com a USP. Este documento foi descoberto alguns an os arras pelo 

pesquisador Karlheinz Barck, nos arquivos de Benjamin conservados na Aca

demia de Artes da Republica Dernocratica Alerna. Escreve Auerbach: "Ha pelo 

menos urn ano, soube que estavam procurando urn professor para ensinar 

literatura alerna em Sao Paulo; logo pensei no senhor e, na epoca [...J, mandei 

seu endereco (dinarnarques) para as instancias competentes - mas a coisa nao 

deu em nada...". Que penal Por culpa de alguma insrancia incompetente, a 

USP perdeu a oportunidade de incluir Benjamin no seu corpo docente... 

Algum escritor brasileiro deveria inventar urn conto com a hist6ria imagi

naria da estadia do ilustre exilado antifascista no Brasil dos anos 1930: sua 

chegada a Santos em 1934, onde teria sido recebido por alguns colegas da USP 

de sensibilidade progressista; suas primeiras impress6es sobre 0 pals e sobre 

Sao Paulo, a Universidade, os estudantes; seu diffcil aprendizado da lingua 

portuguesa; sua rentativa de ler Machado de Assis na lingua original, com 0 

intuito de uma interpretacao materialista; sua prisao pelo Oops em 1935, 

denunciado como agente do comunismo internacional; seu interrogat6rio 

policial, na presen<;:a de urn representante da Embaixada Alerna: seu encar

ceramento em urn navio-prisao, onde encontra e se torna amigo de Graciliano 

Ramos; as notas que torna num caderno, tendo em vista urn ensaio comparan

do Graciliano com Brecht; e sua angustia, enquanto espera que 0 libertem ou 

que 0 deporrern para a Alemanha... 



Neste Iivro, nao so usamos com frequencia exemplos latino-americanos 

alguns brasileiros - para ilustrar os argumentos de Walter Benjamin, como 

toda a leitura das teses "Sobre 0 conceito de historia" que propomos e inspi

rada, ate certo ponto, em uma perspectiva "latino-arnericana" ou "indigena". 

Benjamin conhecia pouco 0 Brasil ou a America Latina em geral. Mas, 

entre seus escritos, encontra-se urn pequeno ensaio, a resenha de uma biografia 

francesa de Bartolome de Las Casas, urn documento de grande interesse que 

parece ter escapado a atencao dos criticos e especialistas de sua obra. Trata-se 

de uma critica, publicada em 1929, ao livro de Marcel Brion, Bartholome de 

Las Casas, "Pere des Indiens" (Paris, PIon, 1927). 

A conquista iberica, esse primeiro capitulo da historia colonial europeia, 

"rransforrnou 0 mundo recem-conquisrado em uma camara de torturas", es

creve Benjamin. As acoes da "soldadesca hispanica" criaram uma nova confi

guracao espiritual (Geistesverfassung) que "nao podemos representar sem 

horror (Grauen)". Como toda colonizacao, a do novo continente tinha 

suas raz6es econornicas - os imensos tesouros de prata e ouro das Americas 

mas '9S teologos oficiais trataram de jusrifica-Ia com argumentos juridico-reli

giosos: ''A America e urn bern sem proprietarios; a submissao e uma condicao 

da missao; intervir contra os sacrificios humanos dos mexicanos e urn dever 

cristae". Bartolome de Las Casas, "urn combatente heroico na mais exposta 

das posicoes", lutou pela causa dos povos indigenas, confronrando-se, na cele

bre polemica de Valladolid (1550), com 0 cronista e cortesao Sepulveda, "0 

teo rico da razao de Estado", obtendo finalmente do rei da Espanha a abolicao 

da escravidao e da encomienda - medidas que foram instauradas, mas nunca 

efetivamente aplicadas nas Americas. 

Observamos aqui, adverte Benjamin, uma dialerica historica no campo da 

moral: "em nome do caroliclsmo, urn padre se op6e as atrocidades (Greuel) 

que se cometeram em nome do catolicismo" - da mesma forma que urn outro 

padre, Sahagun, salvou em sua obra a heranca indigena destruida sob 0 prote

torado do catolicismo'. 

Embora se trate sornente de uma pequena resenha, 0 texto de Benjamin e 

uma interessante aplicacao de seu metodo - interpretar a historia do ponto de 

W BENJAMIN, Gesammelte Schriften (Frankfurt, Suhrkarnp, 1980) v, III, p. 180-1. 

.,..-
vista dos vencidos, utilizando 0 materialismo historico - ao passado da Ameri

ca Latina. Esurpreendente tarnbem a observacao sobre a dialetica cultural do 

catolicismo, quase como uma intuicao da futura teologia da libertacao... 

* * * 

Ouvi falar de Walter Benjamin, pela primeira vez, gra<;as a meu amigo 

Roberto Schwarz. Mas so muitos anos mais tarde comecei a estudar seriamen

te seus escritos. Aprendi muito com amigos brasileiros interessados pelo autor 

de Das Passagen- Werk [Livro das Passagens]: Leandro Konder, Jeanne-Marie 

Gagnebin, Olgaria Matos. 

Benjamin nao conseguiu vir ao Brasil em 1934. Mas, setenta anos mais 

tarde, sua obra suscita urn interesse crescente neste pais, e nao so entre un i

versirarios, mas tambem entre muitos dos que observam com horror a men

talidade (Geistesverfassung) do mundo neocolonial em que vivemos. 

Michael LOwy 
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Walter Benjamin, c. 1930. 

In t rod u ca o 

ROMANTISMO, MESSIANISMO E MARXISMO 

NA FILOSOFIA DA HISTORIA DE WALTER BENJAMIN 

Walter Benjamin nao e urn autor como os outros: sua obra fragmentada, 

inacabada, as vezes hermetica, freqiientemente anacronica e, no entanto, sern

pre atual, ocupa urn lugar singular, realmente unico, no panorama intelectual 

e politico do seculo xx. 
Era ele, antes de tudo, urn critico literario, urn "homem de [etras" e nao urn 

filosofo, como pretendia Hannah Arendt'? Na verdade, como Gershom 

Scholern, acredito que ele era urn filosofo, mesmo quando escrevia sobre arte 

au literatura'. 0 ponto de vista de Adorno esemelhante ao de Scholem, como 

explica em uma carta (inedita) a Hannah Arendt: ''A meu ver, 0 que define 0 

~ significado de Benjamin para minha pr6pria existencia intelectual eevidente: 
!; 

~ a essencia de seu pensamento enquanto pensamento filosofico, Jamais pude 

e
s 
~ 

encarar sua obra a partir de outra perspectiva (...). Certamente estou conscien
« 
c: 
6 te da distancia entre seus escritos e toda a concepcao tradicional da filoso
o 
-0 « 
~ 
o H. W ARENDT, "Walter Benjamin" em \t'ies politiques (Paris, Gallimard, 1974), p. 248.-0 ,
o 

'" t: 2 G. SCHOLEM, Walter Benjamin und sein Engel (Frankfurt, Suhrkamp, 1983), p. 14-5: 
I 

-.; "Benjamin era urn filosofo. Ele 0 foi durante todas as etapas e em todas as esferas de Q 
~ sua atividade. Aparcnremente, escreveu sobretudo a respeito de temas de literatura e 15 
~ 
-C de arte, as vezes tambern sobre assuntos que se acham na fronteira entre a literatura 
U 
o e a polirica, mas muito pouco sobre quest6es convencionalmente consideradas e 3'! 

aceitas como temas de filosofia pura. No entanto, em todas essas areas sua intuicao 

vern da experiencia como ftI6sofo" . 

.J Carta cirada por G. SMITH, "Thinking through Benjamin: an introductory essay", 

em G. SMITH (org.), Philosophy, Aesthetics, History (Chicago, The University of 
Chicago Press, 1989), p. viii-ix. A data da carra nolo foi mencionada mas, de acordo 
com 0 conrexto, deve ser de 1967. 



A recepcao de Benjamin, principalmente na Franca, estava voltada 

prioritariamente para a vertente estetica de sua obra, com uma certa tendencia 

a considera-lo sobretudo urn historiador da cultura", Ora, sem negligenciar 

esse aspecto de sua obra, epreciso reconhecer 0 alcance muito mais amplo de 

seu pensamento, que visa nada menos do que uma nova cornpreensao da his

toria humana. Os escritos sobre arte e literatura podem ser compreendidos 

somente em relacao a essa visao de conjunto que os ilumina a partir de dentro. 

Sua reflexao constitui urn todo no qual arte, hist6ria, cultura, politica, litera

tura e teologia sao inseparaveis, 

Estarnos habituados a classiflcar as diferentes filosofias da historia confor

me seu carater progressista ou conservador, revolucionario ou nosralgico do 

passado. Walter Benjamin escapa a essas classiflcacoes. Ele eurn critico revolu

cionario da filosofia do progresso, urn adversario marxista do "progressismo", 

urn nosralgico do passado que sonha com 0 futuro, urn rornantico partidario 

do materialismo. Ele e, em todas as acepcoes da palavra, "inclassificavel". Adorno 

o definia, com razao, como urn pensador "disranciado de todas as correnres'". 

Sua obra se apresenta, realmente, como uma especie de bloco erratico amar

gem das gran des tendencias da filosofia conternporanea. 

Portanto, nao adianta tentar recruta-lo para urn dos dois grandes campos 

que disputam, atualrnente, a hegemonia no palco (ou seria conveniente dizer 

no mercado?) das ideias: 0 modernismo e 0 pos-modernismo. 

Jiirgen Habermas parece hesitar: depois de ter denunciado em seu artigo de 

19660 antievolucionismo de Benjamin como contradirorio com 0 materialis

mo historico, afirma em seu Discurso filosofico da modernidade que a polemica 

de Benjamin contra "0 nive!amento social-evolucionista do materialismo hisro

rico" e dirigida contra "a degeneracao da consciencia moderna do tempo" e 

visa, assim, "reavivar" essa consciencia. Mas e!e nao chega a integrar em seu 

Entre as excecoes encontram-se: D. BENsAYD, WalterBenjamin: sentinelle messianique 

It fagauche du possible (Paris, Pion, 1990); S. Mosts, L'angede l'histoire: Rosenzweig, 

Benjamin, Scbolem (Paris, Seuil, 1992); J. M. GAGNEBIN, Histoire etnarrationchezWalter 

Benjamin (Paris, LHarmattan, 1994) led. bras.: Historia e narracdo em Walter Ben
jamin, Sao Paulo, Perspectiva, 2004]; A. MONSTER, Progres et catastrophe, Walter 
Benjamin et l'bistoire (Paris, Kime, 1996). 

j Em urn artigo publicado no Le Monde de 31 de maio de 1969. 

"discurso filosoflco da modernidade" os principais conceitos benjaminianos 

como 0 "tempo-de-agora" Uetztzeit], esse autentico instante que interrornpe 0 

continuo da historia, que the parece visivelrnente inspirado em urn "amalgams' 

entre experiencias surrealistas e temas da mfstica [udaica", 

Uma tarefa igualmente impossfvel seria transformar Benjamin em autor 

pos-moderno avant la lettre. Sua deslegitimat;:ao do Grande Relato da moder

nidade ocidental, sua desconstrucio do discurso do progresso, sua defesa apai

xonada da descontinuidade historica situarn-se a uma distancia incornensuravel 

do olhar desenvolto dos p6s-modernos sobre a sociedade atual, apresentada 

como urn mundo em que os grandes re!atos flnalmente acabaram e foram 

substituidos por "jogos de linguagem" "flexlveis" e "agonlsticos"7. 

A concepcao da historia de Benjamin nao epos-moderna, antes de tudo 

porque, longe de estar "muito alern de todos os relates" - supondo-se que isto 

seja POSSIVe! - e!a constitui uma forma heterodoxa do re!ato da ernancipacao: 

inspirando-se em Fontes messianicas e marxistas, e!a utiliza a nostalgia do pas

sado como metodo revolucionario de critica do presente". Seu pensamento 

nao e, entao, nem "moderno" (no sentido habermasiano) nem "pos-rnoderno" 

(no sentido de Lyotard), mas consiste sobretudo em uma critica moderna it 

modernidade (capitalista/industrial), inspirada em referencias culturais e histo

ricas pre-capitalistas. 

Entre as tentativas de interpretacao de sua obra, ha uma que me parece 

particularmente discutivel: a que ere poder situa-la no mesmo campo filosofi

co que Martin Heidegger. Hannah Arendt, em seu emocionante ensaio dos 

6	 J. HABERMAS, "Lactualite de W.Benjamin", Revued'esthetique, 1, p. 112, e Le discours 

philosopbique de fa modemite (Paris, Gallimard, 1988), p. 12-8 led. bras.: Discurso 

filosofico ria modernidade, Sao Paulo, Martins Fontes, 2002]. 

7	 J.-F. LYOTARD, La condition postmoderne (Paris, Galilee, 1979), p. 23-34 led. bras.: 

A condicdopos-moderna, Rio de Janeiro, Jose Olympio, 2002]. 

8	 Urn universitario p6s-moderno que se interessa por Walter Benjamin reconhece que 

sua ideia de uma perda ou de algo inacabado no passado, que deve ser reparado no 

futuro, "impede qualquer concepcao do presente como agonistico" e e, entao, con

tradit6ria com a coriduta pos-rnoderna. C( A. BENJAMIN, "Tradition and Experience: 

Walter Benjamin's 'On Some Motifs in Baudelaire" ern A. BENJAMIN (org.), The 
ProblemsofModernity: Adorno and Benjamin (Londres, Routledge, 1989), p. 137-9. 
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anos 1960, infe!izmente contribuiu para essa confusao, afirrnando, contra todas 

as evidencias, que "na realidade, sem saber, Benjamin tinha muito mais em co

mum [com Heidegger] do que com as sutilezas dialeticas de seus amigos mar

xistas'". Ora, Benjamin nao deixou duvidas sobre os sentirnentos de hostilidade 

ao autor de Ser e tempo', muito antes que e!emanifesrasse sua adesao ao III Reich. 

Em uma carta a Scholem, em 20 de janeiro de 1930, trata do "ernbate de 

nossas duas maneiras, muito diferenres, de encarar a historia" e, pouco depois, 

em 25 de abril, fala a seu amigo de urn projeto de leitura crftica, com Brecht, 

visando "demolir Heidegger". Em Das Passagen-Werk [Livro das passagens], 

e!e menciona urn dos principais pontes de sua critica: "E em vao que Heidegger 

tenta salvar a historia para a fenomenologia, de forma abstrata, grac;:as a 
'historicidade' (Geschichtlichkeit)". Quando, em 1938, a Internationale Literatur, 

uma publicacao stalinista editada em Moscou, apresenta-o, em reacao a uma 

passagem do seu artigo sobre as Afinidades eletiuas" de Goethe (1922), como 

"partidario de Heidegger", e!e nao consegue deixar de comentar, em uma carta 

a Grete! Adorno (20 de julho de 1938): "Grande ea rniseria dessa literatura."!? 

Certarnente e possivel comparar as concepcoes do tempo historico nos dois 

autores, para delimitar as proximidades: 0 terna da escatologia, a concepcao 

heideggeriana da "temporalidade autentica", a abertura do passado. Se consi

derarmos, como Lucien Goldmann, que Historia e consciencia de classe "", de 

Lukacs, foi uma das fontes ocultas de Ser e tempo", poderiamos supor que 

Benjamin e Heidegger inspirararn-se na mesma obra. No entanro, em uma 

H. ARENDT, "Walter Benjamin", op. cit., p. 300. 

M. HElDEGGER, Sein und Zeit (1927) (Tiibingen, Max Niemeyer, 2001) led. bras.: 

Ser e tempo, Rio de Janeiro, Vozes, 2001]. Todas as notas assinaladas com * sao notas 
da traducao. 

.. J. W GOETHE, Die Wahlverwandtschaften (Zurique, Diogenes, 1996) [ed. bras.: Afini
dades eletivas, Sao Paulo, Nova Alexandria, 2003]. 

10 W BENJAMIN, Correspondance (trad. Guy Petitdemange, Paris, Aubier-Montaigne, 

1979), I, p. 28, 35 e II, p. 258 led. bras.: Correspondencia, Sao Paulo, Perspectiva, 
1993] e GSv, 1, p. 577. 

... G. LucKAcs, Geschichte und KlassenbewujJtsein (1923) (Berlirn, Luchterhand, 1968) 
led. bras.: Historia e conscimcin de classe, Sao Paulo, Martins Fontes, 2003]. 

II L. GOLDMANN, Lukdcs et Heidegger (Paris, Denoel/Gonthier, 1973). 

serie de quest6es comuns, os do is pensadores divergem radicalmente. Parece

me evidente que Benjamin nao foi "partidario" de Heidegger, nao so porque 

de 0 nega categoricamente, mas pe!a boa razao de que sua concepcao crftica da 

temporalidade ja estava, no essencial, deflnida no curso dos anos 1915-1925, 

ou seja, muito antes da publicacao de Ser e tempo (1927). 

As teses "Sobre 0 conceito de historia' (1940) de Walter Benjamin consti

tuern urn dos textos filosoficos e politicos mais importanres do seculo xx. No 

pensamento revolucionario talvez seja 0 documento mais significativo desde 

as "Teses sobre Feuerbach" de Marx. Texto enigrnatico, alusivo, ate mesmo 

sibilino, seu hermetismo e conste!ado de imagens, de alegorias, de ilurnina

coes, semeado de estranhos paradoxos, atravessado por fulgurantes intuicoes, 

Para conseguir interpretar esse documento, parece-me indispensavel situa

10 na continuidade da obra benjaminiana. Tenternos delimitar, no movimento 

de seu pensamento, os mornentos que preparam ou anunciam 0 texto de 1940. 

A filosofia da historia de Benjamin se apoia em tres fontes muito diferen

res: 0 Romantismo alernao, 0 messianismo judaico, 0 marxismo. Nao se trata 

de uma cornbinacao ou "sinrese" ecletica dessas tres perspectivas (aparente

mente) incornpatfveis, mas da invencao, a partir destas, de uma nova concep

c;:ao, profundamente original. Nao podemos explicar seu itinerario por uma ou 

outra "influencia": as distintas correntes de pensamento, os diversos autores 

que cita, os escritos de seus amigos sao materiais com que ele constroi urn 

edificio proprio, elementos com os quais vai realizar uma operacao de fusao 

alqufrnica, para fabricar com eles 0 ouro dos filosofos. 

A expressao "filosofia da historia' corre 0 risco de nos induzir ao erro. Nao 

ha, em Benjamin, urn sistema filosofico: toda a sua reflexao toma a forma do 

ensaio ou do fragmento - quando nao da citacao pura e simples, em que as 

passagens tiradas de seu contexto sao colocadas a service de seu proprio itine

rario. Toda tentativa de sistematizacao desse "pensarnenro poetico" (Hannah 

K. MARX e F. ENGELS, "Thesen iiber Feuerbach" em Marx-Engels-Jahrbuch 2003. 
Die deutsche Ideologie (Berlim, Akademie-Verlag, 2004) led. bras.: A ideologia ale
rna, Sao Paulo, Hucitec, 1993, trad. Jose Carlos Bruni e Marco Aurelio Nogueira. 
Traducao parcial. A traducao completa sed. publicada pela Boitempo em 2005].

,iAi 
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Arendt) e, porranro, problernatica e incerta. As breves observacoes que se 

seguem prop6em apenas algumas pistas de investigacao. 

Encontramos freqiientemente na literatura sobre Benjamin dois erros si

metricos, que seria necessario, penso eu, evitar a qualquer custo: 0 primeiro 

consiste em dissociar, por uma operacao (no sentido clinico do rerrno) de "rup

tura epistemoI6gica", a obra de juventude "idealista' e teol6gica daquela "rna

rerialista" e revolucionaria, da maturidade; 0 segundo, em cornpensacao, encara 

sua obra como um todo hornogeneo e de forma alguma leva em consideracao 

a profunda transforrnacao produzida, por volta da metade dos anos 1920, 

devido a descoberta do marxismo. Para compreender 0 movimento de seu 

pensamenro seria preciso, entao, considerar simultaneamente a continuidade 

de alguns temas essenciais e as diversas guinadas e rupturas que delimitam sua 

trajet6ria intelecrual e polftica". 

Tomemos como ponto de partida 0 momenta romantico, que se encontra 

no centro das preocupacoes do jovem Benjamin. Para apreende-lo em toda a 

sua dirnensao, e preciso lembrar que 0 Romantismo nao esomente uma escola 

literaria e ardstica do come<;:o do seculo XIX: trata-se de uma verdadeira visao 

de rnundo, de um estilo de pensamento, de uma estrutura de sensibilidade que 

se manifesta em todas as esferas da vida cultural, desde Rousseau e Novalis ate 

os surrealistas (alem de outros posteriores). Poderfamos deflnir a Weltanschauung 

[visao de mundo) rornantica como uma crftica cultural a civilizacao moderna 

(capitalista) em nome de valores pre-rnodernos (pre-capitalistas) - uma crftica 

ou um protesto relativos aos aspectos sentidos como insuporraveis e degradan

tes: a quantificacao e a rnecanizacao da vida, a reificacao das relacoes sociais, a 

dissolucao da comunidade e 0 desencantamento do mundo. Seu olhar nostal

gico do passado nao significa que ela seja necessariamente retr6grada: reacao e 

revolucao sao aspectos possfveis da visao rornantica do mundo. Para 0 Roman

12 Stephane Moses tern razao em insistir sobre a excepcional continuidade no itinera
rio intelectual de Benjamin: mais que de evolucao, escreve ele, seria preciso falar de 
estratificacao. Mas ele reconhece a irnportancia da guinada marxista, a partir da qual 
se manifesra uma nova desconfianca em relacao ao cararer abstrato, irresponsavel, 
de uma visao puramente estetica da hist6ria (S. Mesas, L'Ange de lhistoire, cit., 
p. 145-6). 

tismo revolucionario, 0 objetivo nao e uma volta ao passado, mas um desvio 

por este, rumo a um futuro uropico". 
Na Alemanha do fim do seculo XIX, 0 Romantismo (as vezes designado 

como "Neo-romanrisrno") era uma das formas culturais dorninanres, tanto na 

[iteratura como nas ciencias humanas; expressava-se por multiplas tentativas 

de reencantamento do mundo - em que a "volta do religiose" ocupa um lugar 

importante. A relacao de Benjamin com 0 Romantismo nao se traduz entao 

unicamente por seu interesse pelo Friihromantik [primeira fase do Roman

tisrno] (principalmente por Schlegel e Novalis) ou por flguras rornanticas tar

dias, como E. T. A. Hoffmann, Franz von Baader, Franz-Joseph Molitor e 

Johann Jakob Bachofen, ou ainda por Baudelaire e pelos surrealistas, mas pelo 

conjunto de suas ideias esteticas, teol6gicas e historiogdflcas. Alias, essas tres 

esferas encontram-se tao estreitamente ligadas em Benjamin, que e diflcil 

dissocia-las sem quebrar 0 que constitui a singularidade de seu pensamento. 

Um dos primeiros artigos de Benjamin (publicado em 1913) intitula-se 

precisamente Romantik [Rornantisrno]: convoca ao nascimento de um novo 

Romanrismo, proclamando que a "vontade rornantica de beleza, a vontade 

romantica de verdade, a vontade rornantica de acao" sao conquistas "insupera

veis" da cultura moderna. Esse texto, por assim dizer inaugural, conflrma 0 

vinculo profundo de Benjamin com a tradicao romantica - concebida como 

arte, conhecimento e praxis - e, ao mesmo tempo, um desejo de renovacao!". 

Um outro relato da mesma epoca - Dialogiiberdie Religiositiit der Gegenwart 

[Dialogo sobre a religiosidade do presente) - e tambern revelador do fasdnio 

do jovem Benjamin por essa cultura: "N6s tivemos 0 Romantismo e the deve

mos a grande percepcao do lado noturno do natural... Mas vivemos como se 0 

Romantismo jamais tivesse existido." 0 texto evoca tarnbern a aspiracao neo

rornantica a uma nova religiao e a um novo socialismo, cujos profetas se cha

mam Toistoi, Nietzsche, Strindberg. Essa "religiao social" iria se opor as 

13 Para uma discussao mais detalhada do conceito de Romantismo, remeto aminha 
obra - em colaboracao com R. SAYRE - Reoolte et melancolie: le romantisme it contre

courant de fa rnodernite (Paris, Payor, 1992). 
14 W. BENJAMIN, "Romantik", 1913, em Gesammelte Schriften (Frankfurt, Suhrkarnp, 

1977), II, 1, p. 46. A partir de agora essaobra sera cirada como GS. 



concepc;:6es atuais do social que 0 reduzem a "uma questao de Zivilisation como 

a i1uminac;:ao elerrica", 0 dialogo retorna, aqui, varios momentos da critica 

romantica amodernidade: a transformac;:ao dos seres humanos em "maqulnas 

de trabalho", a degradacno do trabalho a uma simples recnicn, a submissao 

desesperadora das pessoas ao mecanismo social, a substituic;:ao dos "esforc;:os 

heroico-revolucionarios" do passado pela piedosa marcha (semdhante ado 
caranguejo) da evolucao e do progresso15. 

Essa ultima observacar, ja nos mostra a inflexao que Benjamin da atradicao 

rornantica: 0 ataque a ideologia do progresso nao e feito em nome do 

conservadorismo passadista, mas da revolucao, Esse ar subversivo encontra-se 

em sua conferencia sobre A vida dos estudantes (I 915), urn documento funda

mental, que parece reunir num unico raio de luz todas as ideias que vao povoa

10 ao longo de sua vida. Segundo Benjamin, as verdadeiras quest6es que se 

imp6em para a sociedade nao sao "problemas tecnicos Iimitados de carater 

cientffico, mas quest6es metafisicas de Platao e de Espinosa, dos rorndnticos e 

de Nietzsche". Entre essas quest6es "metafisicas", a temporalidade historica e 
essenciaI. As observac;:6es que abrem 0 ensaio contern uma amostra extraordi
naria de sua filosofia messianica da historia: 

H;i uma concep<;:ao da hist6ria que, confiando na infinitude do tempo, distin

gue apenas 0 ritrno dos homens e das epocas que rapida ou lenrarnenre avan

earn pela via do progresso. A isso corresponde a ausencia de nexo, a falta de 

imprecisao e de rigor na exigencia que ela faz ao presente. A considera<;:ao que 

se segue visa, porem, urn estado determinado, no qual a Hist6ria repousa 

concentrada em urn foca, tal como desde sempre nas imagens utopicas dos 

pensadores. as elementos do estado final nao afloram asuperficie enquanto 

tendencia amorfa do progresso, mas se encontram profundamente engasta

dos em todo presenre como as criacoes e os pensamentos mais arneacados, 

difamados e desprezados. [...] Esse estado [...] s6 pede ser apreendido em sua 

estrutura metafisica, como 0 reino messianico ou como a ideia da Revolu<;:ao 
Francesa. 16 

15 W BENJAMIN, "Dialog tiber die Religiositiit der Gegenwart", 1913, GSll, 1,p. 16-34. 

16 W BENJAMIN, "La vie des erudianrs", 1915, em Myte et violence (Paris, Denoel, col, 
Lettres nouvelles, 1971), p. 37 [ed. bras.: "Avida dos estudantes", 1915, em Refle
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As imagens utopicas - messianicas ou revolucionarias - contra a "tendencia 

amorfa do progresso": ai esrao, colocados de forma resurnida, os termos do 

debate que Benjamin vai prosseguir ao longo de toda sua vida. 0 messianismo 

esra, segundo Benjamin, no cerne da concepcao rornantica do tempo e da his

roria, Na introducao de sua tese de doutorado, Conceito de critica de arte no Ro

mantismo alemdo' (1919), de insiste na ideia de que a essencia hist6rica do 

Romantismo "deve ser buscada no messianismo rornanrico", Ele descobre essa 

dimensao sobretudo nos escritos de Schlegel e de Novalis e cita, entre outras, 

esta passagem surpreendente do jovem Friedrich Schlegel: "0 desejo revolu

cionario de realizar 0 Reino de Deus e... 0 corneco da historia moderna." Aqui 

se encontra a questao "metaflsica" da temporalidade hist6rica: Benjamin op6e 

a concepcao qualitativa do tempo infinito (qualitative zeitlicbe Unendlichkeit), 

"que decorre do messianismo rornanrico" e de acordo com a qual a vida da 

humanidade eurn processo de realizacdo e nao simplesmente de devir, ao tem

po infinitamente vazio ileere Unendlichkeit der Zeit), caracteristico da ideolo

gia moderna do progresso. Nao hi como nao constatar 0 evidente parentesco 

entre essa passagem, que parece ter escapado aatencao dos comentadores, e as 

teses de 1940 "Sobre 0 conceito de historia"!". 

Qual ea relacao entre as duas "imagens utopicas", 0 reino messianico e a 

revolucao? Sem responder direramente a essa questao, Benjamin a aborda em 

urn texto - inediro enquanto estava vivo - que data provavelmente dos anos 

1921-1922: 0 Theologisch-politisches Fragment [Fragmento teologico-politico]. 

Em urn primeiro momento ele parece distinguir radicalmente a esfera do devir 

hist6rico daquela do Messias: "Nenhuma realidade historica pode por si rnes

rna se referir ao messianismo." Mas irnediatamente depois, constr6i, nesse abis

mo aparentemente intransponivel, uma ponte dialerica, uma passarela frigil, 

que parece diretarnente inspirada em alguns parigrafos de Der Stern der Erldsung 

xoes sobre a crianca, 0 brinquedo e a educaoio [Sao Paulo, Duas Cidades / Ed. 34, 
coL Espfriro Critico, 2002, trad. Marcus Vinicius Mazzari],
 

Der Begriffder Kunstkritik in der deutschen Romantik, 1919 (Frankfurt, Suhrkamp,
 
1973) [ed. bras.: Conceito de crltica de arte no Romantismo alemdo, Sao Paulo,
 
lluminuras, 2002, trad. Marcio Seligmann-Silva].
 

17 W BENJAMIN, Der Begriffder Kunstkritik in der deutschen Romantik, cit., P: 65-6, 
70,72. 
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[A estrela da redencao ] (1921), de Franz Rosenzweig, urn livro pelo qual Ben

jamin rnanifestava a mais viva adrniracao. A dinarnica do profano, que ele 

define como "a busca da felicidade da humanidade livre" - para comparar com 

as "grandes obras de libertacao" de Rosenzweig - pode "favorecer 0 surgimento 

do Reino messianico". Embora a formula<;ao de Benjamin seja menos explfcita 

que a de Rosenzweig, para quem os atos de ernancipacao sao "a condicao ne

cessaria para 0 surgimento do Reino de Deus", trata-se da rnesrna conduta, 

visando esrabelecer uma mediacao entre as lutas libertadoras, historicas, "pro

fanas" dos hornens e a realizacao da promessa messianica". 

Como essa ferrnenracao rnessianica, utopica e rornantica vai se articular 

com 0 materialismo historico? Ea partir de 1924, quando Benjamin Ie Histo

ria e consciencia de classe de Lukacs e descobre 0 comunismo atraves dos olhos 

de Asja Lacis, que aos poucos 0 marxismo vai se tornar urn elemento-chave de 

sua concepcao da historia. Em 1929, Benjamin ainda se refere ao ensaio 

de Lukacs como urn dos raros livros que permanecem vivos e atuais: "A obra 

rnais acabada da literatura marxista, Sua singularidade esta baseada na segu

ranca com a qual ele captou, por urn lado, a situacao critica da lura de classes 

na situacao critica da filosofia e, par outro, a revolucao, a partir de entao con

cretamenre rnadura, como a precondicao absoluta, e ate mesmo a realizacao e 

a conclusao do conhecimento teo rico" 19. 

Esse texto mostra 0 aspecto do marxismo que mais interessa a Benjamin e 

que vai permitir que ele esclareca, por uma nova 6tica, sua visao do processo 

historico: a luta de classes. Mas a materialismo historico nao vai substituir suas 

intui<;6es "antiprogressistas", de inspiracao romantica e messianica: vai se arti

cular com elas, assurnindo assim uma qualidade critica que 0 distingue radical

mente do marxismo "oficial" dorninante na epoca, Por sua posicao crftica em 

relacao aideologia do progresso, Benjamin ocupa de fato uma posicao singular e 

unica no pensamento marxista e na esquerda europeia entre as duas guerras". 

18 W. BENJAMIN, "Fragment theologico-politique" em Poesie et revolution (Paris, Denoel/ 
Lettres nouvelles, 1971), p. 150. Cf. F. ROSENZWEIG, L'Etoile de fa Redemption (Pa
ris, Seuil, 1982), p. 339. 

19 W. BENJAMIN, GS, III, p. 171. 

20 Cf. 0 belo livro de A. MONSTER, Progres et catastrophe, Walter Benjamin et Ihistoire: 
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Essa articulacao aparece pela primeira vez no livro Rua de mao unica", es

crito entre 1923 e 1926, no qual que se encontra, com 0 titulo ''Alarme de 

incendio", essa premonicao historica das ameacas do progresso: se a derrubada 

da burguesia pelo proletariado "nao for realizada antes de urn momenta quase 

calculavel da evolucao tecnica e cientffica (indicado pela inflacao e pela guerra 

quimica}, tudo esra perdido. Epreciso cottar 0 estopim que queirna antes que 

a falsca atinja a dinarnite"!'. 

Ao contrario do marxismo evolucionista vulgar - que pode se referir evi

denternente a alguns escritos dos proprios Marx e Engels - Benjamin nao con

cebe a revolucao como 0 resultado "natural" ou "inevitavel" do progresso 

economico e tecnico (au da "contradicao entre forcas e relacoes de produ

cao"), mas como a interrupcao de uma evolucao historica que leva acatastrofe. 

E por perceber esse perigo catastr6fico que de evoca (no artigo sobre 0 

Surrealismo em 1929) a pessimismo - urn pessimismo revolucionario que nao 

tern nada a ver com a resignacao fatalista e, menos ainda, com 0 Kultur

pessimismus alernao, conservador, reacionario e pre-fascista de Carl Schmitt, 

Oswald Spengler ou Moeller van der Bruck; 0 pessimismo esta aqui a service da 

emancipacao das classes oprimidas. Sua preocupacao nao e com 0 "declinio" 

das elites ou da nacao, mas sim com as arneacas que 0 progresso tecnico e 

econornico promovido pelo capitalismo faz pesar sobre a humanidade. 

Nada parece mais derrisorio aos olhos de Benjamin do que 0 otimismo 

dos partidos burgueses e da socialdemocracia, cujo programa politico e apenas 

~) , 

rejlexions sur l'itineraire philosophique d'un marxisme "melancolique" (Paris, Editions 

Kirne, 1996), p. 64. Depois da rnorte de Benjamin, essa postura sed. retornada de 
acordo com seu pomo de vista - com nuances e reservas - pela Teoria Crfrica da 

Escola de Frankfurt. 

Einbabnstrasse, 1928 (Berlim, Rowohlt, 1928) [ed. bras.: "Rua de mao unica' em 

Obras escolbidas, 5. ed., Sao Paulo, Brasiliense, 1997, v. 2, trad, Rubens R. Torres 

Filho]. 

21 W. BENJAMIN, Sens unique (Paris. Lettres nouvelles/Maurice Nadeau, 1978), 

p. 205-6. Ha uma afinldade impressionante entre esse texro e as ideias de uma revo
lucionaria marxism que, sem duvida, Benjamin conhecia, mesmo que nao a tenha 

citado: Rosa Luxemburgo. Em seu Iivro Die Kriseder Sozialdemokratie [A crise da 
socialdemocracia], ela formulou a famosa palavra de ordem "socialismoou barbarie", 

em oposicao as ilusoes de progresso linear e futuro garantido da esquerda europeia. 
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urn "poerna de primavera de rna qualidade". Contra esse "otimisrno sem cons

ciencia", esse "orimisrno de dilerantes", inspirado na ideologia do progresso 

linear, ele descobre no pessimismo 0 ponte de convergencia efetivo entre 

Surrealismo e cornunisrno", E evidenre que nao se trata de urn sentirnento 

contemplativo, mas de urn pessimismo ativo, "organizado", prarico, voltado 

inteiramente para 0 objetivo de irnpedir, por todos os meios possivels, 0 adven

to do pior. 

Perguntamo-nos a que se refere 0 conceito de pessimismo aplicado aos co

munistas: sua doutrina em 1929, celebrando os triunfos da construcao do 

socialismo na URSS e a queda irninente do capitalismo, nao eprecisamente 

urn belo exemplo de ilusao otimista? De faro, Benjamin extraiu 0 conceito de 

"organizacao do pessirnismo" de uma obra que qualifica de "excelente", La 

Revolution et les intellectuels [A reuolucdo e os intelectuais] (1928) do comunista 

dissidente Pierre Naville. Membro do grupo surrealista, fora urn dos redatores 

da revista La Revolution Surrealiste e, naquele momento, tinha feito a opcao 

pelo engajamento politico no Partido Comunista frances, que queria compar

tilhar com seus amigos. Ora, para Pierre Naville, 0 pessimismo, que constitui 

"a fonte do metodo revolucionario de Marx", e0 unico meio de "escapar das 

nulidades e das decepcoes de uma epoca de compromisso". Discordando do 

"otimisrno grosseiro" de urn Herbert Spencer - que ele grarifica com 0 amavel 

qualificativo de "cerebro monstruosamente estreito" - ou de urn Anatole France, 

de quem ele detesta as "piadas infames", conclui: "e preciso organizar 0 pessi

misrno", "a organizacao do pessimismo e a unica palavra de ordern que nos 

impede de perecer."23 

E inutil precisar que essa apologia apaixonada do pessimismo era muito 

pouco representativa da cultura politica do comunismo frances naquela epoca. 

De faro, Pierre Naville logo (1928) seria expulso do Partido: a logica de seu 

22 W BENJAMIN, "Le surrealisme. Le dernier instantane de l'intelligence europeene" 
em Mythe et violence (1929), p. 312 led. bras.: "0 surrealisrno. a mais recente 
instantaneo da inreligencia europeia" em "as Pensadores", V. XLVIII, Sao Paulo, 
Abril Cultural, 1975, trad. do original alernao Der Surrealism us em Ober Literatur 

(Frankfurt, Surkamp, 1969), p. 87-103, por Erwin Theodor Rosenral]. 

23 P. NAVILLE, La revolution et les intellectuels (Paris, Gallirnard, 1965), p. 76-7, 
110-7. 

antiotimismo 0 levaria as fileiras da oposicao comunista de esquerda trotskista, 

de que se tornaria urn dos principais dirigentes. 

Na obra benjaminiana, a filosofia pessimista da hist6ria se rnanifesta de 

forma partieularmente aguda em sua visao do futuro europeu: 

Pessirnismo em todos os pianos. Sirn, certamente e totalmente, Desconfianca 

quanto ao destino da literatura, desconfianca quanto ao destine da liberdade, 

desconfianca quanta ao destino do hornern europeu, mas sobretudo tripla des

confianca diante de toda acomodacao: entre as classes, entre os povos, entre os 

individuos. E confianca ilimitada somente na 1. G. Farben e no aperfeicoa

mento pacifico da Luftwaffe.24 

Essa visao critiea permite que Benjamin perceba - intuitivamente mas com 

estranha acuidade - as catastrofes que arneacavarn a Europa, perfeitamente 

resumida na ironica frase sobre a "confianca ilimitada". Claro que, mesmo ele, 

o mais pessimista de todos, nao poderia preyer as destruicoes que a Luftwaffe 

iria infligir as cidades e as populacoes civis europeias: que, apenas uma dezena 

de anos depois, a 1. G. Farben iria ncar famosa pela fabricacao do gas Zyklon 

B, utilizado para "racionalizar" 0 genocidio; e que suas fabrieas iriam empre

gar, em dezenas de milhares, a mao-de-obra dos campos de concentracao, No 

entanto, Benjamin foi 0 unico, entre os pensadores e dirigentes marxistas da

queles anos, que teve a premonicao dos monstruosos desastres que a civiliza

<;:ao industrial/burguesa em crise poderia estar gerando". 

Esse pessimismo se manifesta em Benjamin, assim como em Blanqui ou 

em Peguy, por urn tipo de "melancolia revoluclonaria", que traduz 0 sentimen

to da reiteracao do desastre, 0 medo de uma eterna volta das derrotas". Como 

se concilia esse pessimismo com seu engajamento na causa dos oprimidos? A 

opcao "proletaria" de Benjamin nao ede forma nenhuma inspirada por algum 

24 W. BENJAMIN, "Le surrealisrne", cit., p. 312. 

25 Sobre a previsao da Shoah por Benjamin, ver 0 livro fundamental de E. TRAVERSO, 
L'histoire dechiree: Auschwitz et les intellectuels (Paris, Cerf, 1998). 

26 Sobre isso, D. BENSAlo escreveu belaspaginasem Lepari melancolique (Paris, Fayard, 
1997), p. 244-58. Enconrramos uma analisede grande perspicaciasobre 0 "rnarxis
mo melancolico" de Benjamin no livro do filosofo brasileiro L. KONOER, Walter Ben

jamin, 0 marxismo da melancolia (Rio de Janeiro, Campus, 1989). 

24 25 
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tipo de otimismo sobre 0 comportarnento das "rnassas" ou por uma confianca 

no futuro brilhante do socialismo. Trata-se essencialmente de uma aposta 

no sentido de Pascal - na possibilidade de uma [uta emancipadora. 

o artigo de 1929 confirma 0 interesse de Benjamin pelo Surrealismo, que 

e!e compreende como manifestacao moderna do Romantismo revolucionario. 

Talvez Fosse possivel definir 0 procedimento comum a Benjamin e a Andre 

Breton como uma especie de "rnarxisrno gotico" diferente da versao dorninan

re, de reridencia rnaterialisra metafisica e contaminada pela ideologia 

evolucionista do progresso'". 0 adjetivo "gotico" deve ser compreendido em 

sua acepcao romantica: 0 fasdnio pelo encantamento e pelo maravilhoso, bern 

como pelos aspectos "enfeiticados" das sociedades e das culturas pre-rnoder

nas. 0 romance noir ingles do seculo XVIII e alguns romanticos alernaes do 

seculo XIX sao referencias "goticas" que encontramos no coracao da obra de 

Breton e de Benjamin. 

o marxismo gotico comum aos dois seria entao urn materialismo historico 

sensivel a dirnensao rnagica das culturas do passado, ao momenta "negro" da 

revolta, a ilurninacao que rasga, como urn relarnpago, 0 ceu da acao revolucio

naria. "Gotico" deve ser tornado - tambern - no sentido literal de referencia 

positiva a alguns momentos fundamentals da cultura profana medieval: nao 

por acaso tanto Breton quanto Benjamin admiram 0 amor cortes da Idade 

Media provencal, que constirui aos olhos do segundo uma das mais puras 

rnanifestacoes de iluminacao profana". 

Durante urn breve perlodo "experimental", entre 1933 e 1935, a epoca do 

Segundo Plano qiiinqiienal, alguns textos rnarxistas de Benjamin parecem pro

ximos do "produtivismo" sovietico e de uma adesao pouco cririca as promessas 

do progresso recnologico". No entanto, mesmo durante esses anos, ele nao 

27 M. COHEN, Profane Illumination: Walter Benjaminand theParis ofSurrealis: Revolution 
(Berkeley, University of California Press, 1993), p. 1-2. 

28	 Remero a meu ensaio "Walter Benjamin et Iesurrealisme:hisroire d'un enchantemenr 
revolutionnaire" em i'Etoile du matin: surrealisme et marxisme(Paris, Syllepse,2000) 
red. bras.: Estrela da manhti: surrealismo e marxismo, Rio de Janeiro, Civilizacao 
Brasileira, 2002]. 

29 Trata-se principalmente dos texros "Experiencia e pobreza" (1933), "0 autor como 
produtor" (1934) e - apenas em certa medida - "Aobra de arte na era de sua repro

perdeu seu interesse pela problernatica romantlca, como demonstra 0 artigo de 

1935 sobre Bachofen. De faro, 0 pensamento de Benjamin naquela epoca e 

rnuito contraditorio: ele passa as vezes rapidamente de urn extremo a outro 

inclusive no ambito de urn mesmo texto, como 0 celebre ensaio sobre a obra 

de arte, Encontramos nesses escritos urn elemento permanente de sua reflexao 

rnarxista - a preocupacao rnaterialista - e, ao mesmo tempo, uma tendencia 

"experimental" a levar certos raciodnios ate as ultimas conseqiiencias. Ele pa

rece atraldo por uma variante sovietica da ideologia do progresso, disposto a 

reinterpreta-la a sua maneira. Algumas leituras marxistas da obra de Benjamin 

privilegiarao precisamente esses textos, mais proxirnos de urn materialismo 

historico "classico", se nao ortodoxo. Se faco a opcao inversa, e ao mesmo 

tempo em funcao de meus proprios interesses, de minhas opcoes fllosoflco

pollticas, e do ponto de vista da genese das teses de 1940, que encontram sua 

inspiracao principal em outros escritos. 

A partir de 1936, essa especie de "parentese progressista" se fecha, e Benja

min vai reintegrar cada vez mais 0 momento rornanrico em sua cririca marxis

ta suigeneris das formas capitalisras da alienacao. Por exernplo, em seus escritos 

dos anos 1936-1938 sobre Baudelaire, ele retoma a ideia tipicamente rornanti 

ca, sugerida em urn ensaio de 1930 sobre E. T. A. Hoffmanrr'", da oposicao 

radical entre a vida e 0 autornato, no contexto de uma analise, de inspiracao 

rnarxista, da transforrnacao do proletario em aurornato. Os gestos repetitivos, 

vazios de sentido. e rnecanicos dos trabalhadores diante da maquina - aqui 

Benjamin se refere diretarnente a algumas passagens de 0 capital" de Marx 

dutibilidade tecnica" (1935) [Todos essestextos podem ser encontrados em Magia e 
tecnica, arte epolitica:ensaios sabre literatura e bistoria dacultura,volume 1 de Obras 
escolbidas (trad. e org. Sergio Paulo Rouanet: 7. ed., Sao Paulo, Brasiliense, 1994).] 

30	 Nessa conferencia, Benjamin evidencia 0 dualismo "decididarnenre religiose" entre 
a vida e 0 autiimato que se encontra nos contos fantasticos de E. T. A. Hofmann, 
Oscar Panizza, Edgar Allan Poe e Alfred Kubin. Os contos do grande narrador ro
mantico alernao, inspirados pelo sentimento de uma identidade secreta entre 0 auto
mdtico e 0 satdnico, veem a vida cotidiana do homem como "0 produro de urn 
infame mecanismo artificial, regido de dentro por Sara". Cf. W BENJAMIN, "E. T.A. 
Hoffmann und Oskar Panizza", 1930, em GS II, 2, p. 644-7. 

Das Kapital. Kritik derpolitischen Okonomie (Hamburg, Verlagvon Otto Meissner, 
1867) red. bras.: 0 capital, Rio de Janeiro, Civilizacao Brasileira, 2003]. 
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sao semelhantes aos gestos aurornaros dos passantes na multidao descritos por 

Poe e por Hoffmann. Tanto uns como outros, viti mas da civilizayao urbana e 

industrial, nao conhecem mais a experiencla autenrlca (ETfthrung), baseada na 

memoria de uma tradicao cultural e historica, mas somente a vivencia imedia

ta (Erlebnis) e, particularmente, 0 Chockerlebnis [experiencia do choque] que 

neles provoca urn comportamento reativo de autornatn, "que liquidaram com
pletarnenre sua memoria"31. 

o protesro romantico Contra a modernidade capitalism e sempre feito em 

nome de urn passado idealizado - real ou mitico. Qual e 0 passado que serve de 

referencia ao marxista Walter Benjamin em sua cririca a civilizayao burguesa e as 

ilusoes do progresso? Se, nos escritos teologicos de iuvenrude, freqiientemente 

e urn paraiso perdido, nos anos 1930, eo comunismo primitivo que desempe-

I nha esse papel- como alias em Marx e Engels, leitores atentos da antropologia 

romantica de Maurer e de Bachofen, assirn como dos trabalhos de Morgan. 

A analise sobre Bachofen, escrita por Benjamin em 1935, e uma das chaves 

mais importanres para compreender seu metodo de construyao de urna nova 

filosofia da historia a partir do rnarxisrno e do romantismo. A obra de Bachofen, 

escreve ele, bebendo em "fontes romanticas", fascinou os rnarxistas e os anar

quistas (como Elisee Reclus) por sua "evocacao de urna sociedade comunista 

na aurora da hisroria". Refutando as interpretayoes conservadoras (Klages) e 

fascistas (Baumler), Benjamin salienta que Bachofen "tinha escrutado em uma 

profundidade inexplorada as Fontes que, atrave; dos tempos, alimentaram 0
 

ideallibertario que Reclus reivindicava". Quante a Engels e a Paul Lafargue,
 

tambern foram atraidos pel os trabalhos de Bachofen sobre as sociedades
 

matriarcais, em que teria existido urn grau elevado de democracia e de igualda


de civica, assirn como formas de comunismo primitivo que implicavam urna
 

verdadeira "transformayao do conceito de autoridade"32. 

31 W BENJAMIN, Das Passagen- werk em GSV, 2, p. 966; idem, Charles Baudelaire, un 

pOffe lyrique Ii fapogee du capitalisme (trad. J. Lacoste, Paris, Payot, 1983), p. 151, 
180-4 red. bras.: Charles Baudelaire, um lirico no augedo capitalismo, v, 3 de Obras 
escolhidas; 3. ed., Sao Paulo, Brasiliense, 1997, trad. Jose Carlos Martins Barbosa e 
Hemerson Alves Baptista]. 

32 W BENJAMIN, "Johann Jakob Bachofen", 1935, em GSII, I, p. 220-30. Benjamin se 
inspira na interpretas:ao freudiana-marxistade Bachofenproposra por Erich Fromm. 

28 

Ideias analogas sao esbocadas nos ensaios sobre Baudelaire. Benjamin in

terpreta a "vida anterior", evocada pelo poeta, como uma referencia a uma era 

primitiva e edenica, em que a experlencia autentica ainda existia e as cerirno

nias do culto e as festividades permitiam a fusao do passado individual com 0 

passado coletivo. Essa e, portanto, a Erfahrungque alirnenta 0 jogo das "cor

respondencias" em Baudelaire e inspira sua recusa a catastrofe moderna: "0 

essencial e que as correspondencias contenham uma concepcao da experiencla 

que de espac;:o para elementos cultuais. Seria preciso que Baudelaire se aproprias

se desses elementos para poder avaliar plenamente 0 que significa, na realida

de, a catastrofe que ele mesmo, enquanto homem moderno, testernunha." Esses 

"elementos cultuais" remetem a urn passado longinquo, analogo as sociedades 

estudadas por Bachofen: ''As 'correspondencias' sao os dados da rernemoracao, 

nao os dados da historia mas os da pre-hisroria. 0 que faz a grandeza e da a 

irnportancia dos dias de Festa e permitir 0 reencontro com uma 'vida ante

rior'." Rolf Tiedemann observa de forma muito pertinente que, para Benja

min, "a ideia das correspondencias e a utopia pela qual urn paraiso perdido 

aparece projetado no futuro":", 

E sobretudo nos diferentes textos dos anos 1936-1940 que Benjamin de

senvolvera sua visao da hisroria, dissoclando-se, de forma cada vez mais radi

cal, das "ilusoes do progresso" hegerncnicas no ambito do pensamento de 

esquerda alernao e europeu. Urn longo ensaio publicado, em 1937, na Zeitschrift 

flir Sozialforschung, a revista da Escola de Frankfurt (ja exilada nos Estados 

Unidos), foi consagrado a obra do historiador e colecionador Eduard Fuchs. 

Nesse ensaio - que contern passagens inteiras que prefiguram, as vezes literal

mente, as teses de 1940 - ele ataca 0 marxismo socialdernocrata, rnistura de 

positivismo, evolucionismo darwiniano e culto ao progresso: "Ele s6 soube 

discernir, no desenvolvimento da tecnica, 0 progresso das ciencias naturais e 

nao 0 retrocesso da sociedade [...]. As energias que a tecnica desenvolve alern 

desse patamar sao destrutivas. Elas alirnentarn principalmente a tecnica da guerra 

33 W. BENJAMIN, Charles Baudelaire, cit., p. 155, 189-91 e R. TIEDEMANN, "Nachworr" 
em W BENJAMIN, Charles Baudelaire (Frankfurt, Suhrkarnp, 1980), p. 205-6 red. 
bras.: "Charles Baudelaire" em Obras escolbidas Ill, Sao Paulo, Brasiliense, 1995, 
trad. Jose Carlos Martins Barbosae Hemerson Alves Baptista]. 
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e a de sua preparacao jornalfstlca." Entre os exemplos mais claros desse posi

tivismo lirnitado, de cita 0 socialista italiano Enrico Ferri, que queria reduzir 

"nao somente os principios, mas tambern a tatica da socialdemocracia as leis 

da natureza" e que imputava as tendencias anarquistas encontradas no rnovi

mento operario a "falta de conhecimentos de geologia e de biologia"34... 

o objetivo de Benjamin e aprofundar e radicalizar a oposicao entre 0 mar

xismo e as filosofias burguesas da hlstoria, agucar seu potencial revolucionarlo 

e elevar seu conteudo critico. Ecom esse espfrito que ele define, de maneira 

decisiva, a ambic;:ao do projero de Das Passagen- ~rk: "Podemos considerar 

tambem como objetivo, metodologicamente buscado neste trabalho, a possi

bilidade de urn rnateriallsmo historico que tenha aniquilado (annihiliert) em si 

mesrno a ideia de progresso. E justamente opondo-se aos habiros do pensa

rnento burgues que 0 materialismo historico encontra suas fontes."35 Urn pro

grama como esse nao implicava urn "revisionismo" qualquer, mas sobrerudo, 

como Karl Korsch tinha tentado fazer em seu proprio livro - uma das princi

pais referencias de Benjamin - uma volta ao proprio Marx. 

Benjamin estava consciente de que essa leitura do marxisrno tinha suas 

rafzes na crftica rorndntica a civilizacao industrial, mas estava convencido de 

que 0 proprio Marx tambern tinha encontrado sua inspiracao nessa fonre. Ele 

acha urn apoio para essa interpretac;:ao heretica das origens do marxismo em 

Karl Marx (1938), de Korsch: "Com toda razao, e nao sem nos fazer pensar 

em de Maistre e em Bonald, Korsch diz: 'Assim, tambern na teoria do movi

mento operario moderno, ha uma parte da 'desilusao' que, depois da grande 

Revoluc;:ao Francesa, foi proclamada pelos primeiros teoricos da contra-revo

Iucao e, em seguida, pelos romanticos alernaes e que, gracas a Hegel, teve uma
 

forte influencia sobre Marx' ."36
 

Eevidente que 0 marxismo de Benjamin, principalmente a partir dos anos 

1936-1937, tinha pouco em comum com 0 "diamat" ["materialismodialitico"] 

sovietico que Stalin iria logo (1938) codificae em urn capitulo da muito oficial 

34 w: BENJAMIN, "Eduard Fuchs, collectionneur et hisrorien", Macula, 3/4, 1978,
p. 45, 49, trad. Philippe Ivernel, 

35 w: BENJAMIN, Das Passagen-Werk, cir., p. 574. 
36 Ibidem, p. 820. 

30 

Histoire du PC bolcbeuique de /'URSS [Historia do PC bolchevique da URSS]. 

A propria escolha, como referenda filosofica, de Karl Korsch, urn marxista 

heterodoxo - proximo da corrente "conselhista' - expulso do PC alernao nos 

an os 1920 e radicalmente contra os canones teoricos tanto da socialdemocracia 

quanto do comunismo sralinista, ja e indicativa dessa dissidencia. 

Urn outro exemplo de sua autonomia em relacao ao stalinismo - nao ne

cessariamente ligada a questao do Romanrisrno - e seu interesse por Trotski: 

em 1932, em uma carta a Gretel Adorno, Benjamin escreveu, a proposito da 

autobiografia do fundador do Exercito Verrnelho, que "havia anos" nao assi

milava nada "com tanta tensao, de tirar 0 f6Iego". Jean Selz, que 0 conhecera 

em Ibiza em 1932, confirma que ele era partidario de "urn marxismo aberta

mente anti-stalinista: ele manifestava uma grande adrniracao por Trotski'Y. 

Se, no curso dos anos 1933-1935, ele parece aderir, de forma muito pouco 

critica, ao modelo sovietico - talvez como reacao ao triunfo do fasdsmo hirlerista 

na A1emanha - e se no corneco dos processos de Moscou e1e rnanifesta sobre

rudo perplexidade - "e incornpreensfvel", escreve e1e a Horkheimer em 31 de 

agosto de 193638; a partir de 1937-1938 Benjamin c1aramente toma distancia 

em relacao a variante stalinista do comunismo. 

Uma nota dessa epoca sobre Brecht comprova essa evolucao, em parte sob 

a influencia de Heinrich Blucher (0 marido de Hannah Arendt), urn adepto da 

oposicao comunista alerna dirigida por H. Brandler": trata-se das "praticas 

da GPO", urn "modo de comportamento que os piores elementos do PC com

partilharn com os elementos mais sem escrupulos do nacional-socialisrno", 

Benjamin critica Brecht por ter, em alguns poemas do Auslinem LesebuchfUr 

Stddtebluobner [Manual para habitantes das cidades], "transfigurado poetica

mente os habitos perigosos e cheios de conseqiiencias aos quais a pratica da 

37 W. BENJAMIN, Correspondance, cit., II, p. 68 e ]. SELZ, "Walter Benjamin a Ibiza", 
Lettres nouvelles, 2, 1954. Sobre esse assunto, ver 0 ensaio de E. TRAVERSO, "Walter 

Benjamin et Leon Trotsky", QuatriemeInternationals nO 37-38, 1990. 

38 Carta citada por R. TIEDMANN, Dialektik im Stillstand. Versuche zum Spiitwerk Walter 
Benjamins (Frankfurt, Suhrkamp, 1983), p. 121. 

39	 Heinrich Brandler, ex-dirigente do KPD (PC alernao), expulso em 1928, fundador 

do KPO - Partido comunista oposicionista - anti-stalinista, tambern estava exilado 
na Franca em 1939-1940. 
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GPU levou 0 rnovimento operario" e questiona seu proprio comenrario sobre 

esse texto de Brecht como "piedosa falsificas:ao"40. 

Apesar desse acerto de comas impiedoso, que nao hesita em comparar as 

praricas da policia stalinista com as dos nazistas, resta a Benjamin uma ultima 

esperanca: que a URSS permaneca a aliada aos antifascistas. Em uma carta de 

3 de agosto de 1938 a Max Horkheimer, e1e manifesra "com muitas reservas" a 

esperanca, "pelo menos por enquanto", de que se possa considerar 0 regime 

sovietico - que ele descreve sem artificios como uma "ditadura pessoal com 

to do seu terror" - como "0 agente de nossos interesses em uma guerra futura". 

Ele acrescenta que se trata de urn agente que "custa 0 mais alto preco irnaginavel, 

uma vez que epreciso paga-lo com sacrificios, que corroem rnuito particular

mente os interesses que nos sao pr6ximos enquanto produtores" _ uma expres

sao que sem duvida se refere a emancipacso dos trabalhadores e ao socialisrno!'. 

o Pacto Molotov-Ribbemrop sera urn duro golpe a essa ultima ilusao, As 

teses "Sobre 0 conceito de historia" foram redigidas nesse novo contexto. 

o capitulo "Feuermelder" [''Alarme de incendlo"] de Rua de mao unica e 

urn dos textos rnais impressionames de Walter Benjamin. Mas, em urn cerro 

sentido, toda sua obra pode ser considerada como uma especie de "aviso de 

incendio" dirigido a seus comemporaneos, urn sino que repica e busca chamar 

a atencao sobre os perigos iminemes que os ameacarn, sobre as novas cacistro

fes que se perfilam no horizonre, As teses de 1940 sao a expressao densa e 

concisa desse procedimento e dessa inquietas:a042. 

40 W BENJAMIN, "Note sur Brecht" (1938 ou 1939) em Eerits autobiographiques (c. 

Bourgeois, 1990), p. 367-8. "Blucher tern razao", reconhece Benjamin em criticar 
tanto os poem as de Brecht quanto seu cornentario. 

41 Carta citada por R. TIEDEMANN, Dialektik im Stillstand, cir., p. 122. 

42	 A obra do pinror lituano Ciurlionis, que escolhemos para ilustrar a capa deste livro, 

resume essa ideia em uma "imagem dialetica". Ela represenrn um campanario na 

frente de um ceu azul em que as nuvens comecarn a se amontoar, Os sinos tocam 

com toda a forca, mas ninguem parece ouvi-los. 0 conjunro, pintado em 1907, 
estranhamente faz pensar no posto de vigilancia de um campo de concentrac;:ao. 
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UMA LEITURA DAS TESES 

"SOBRE 0 CONCEITO DE HISTORIA" DE WALTER BENJAMIN 

Ames de passar a uma analise "ralmudica' - palavra por palavra, Frase por 

Frase - do texto de Benjamin, els algumas breves observacoes para inrroduzir a 

leitura das teses. 0 documento Sobre 0 eoneeito de bistoria foi redigido no co

meco de 1940, pouco antes da tentativa de seu autor de escapar de uma Franca 

vichysta em que os refugiados alernaes judeus e/ou marxistas eram entregues as 

autoridades da Gestapo. Como sabemos, essa tentativa fracassou: interceptado 

pela policia franquista na fronteira espanhola (Port-Bou), Walter Benjamin 

optou, em setembro de 1940, pelo suicidio, 

A prirneira referencia ao documento aparece em uma carta de Benjamin a 

Adorno, escrita em frances em 22 de fevereiro de 1940, na qual explica a seu 

amigo 0 objetivo do texto: "Estabelecer uma cisao inevitavel entre nossa forma 

de ver e as sobrevivencias do positivisrno" que povoam ate mesmo as concepcoes 

hist6ricas da esquerda'. 0 posirivisrno aparece assirn, aos olhos de Benjamin, 

como 0 denominador comum das rendencias que ele vai criticar: 0 historicis

mo conservador, 0 evolucionismo socialdemocrata, 0 rnarxisrno vulgar ', 

I	 "Acabo de terminar urn certo numero de teses sobre 0 conceito de hisroria. Por um 
lado, essas teses se aplicam as vis6es que se encontram esbocadas no capitulo I do 
'Fuchs'. Por outro, devem servir como base te6rica para 0 segundo ensaio sobre 

Baudelaire. Constituem uma primeira tentariva de fixar um aspecto da hist6ria que 
deve estabelecer uma cisao inevitavel entre nossa forma de ver e as sobrevivencias do 
positivismo que, na minha opiniao, demarcam muito profundamente ate os concei
tos de hist6ria que, em si mesmos, nos sao os mais pr6ximos e os mais familiares" 
(GS1,3, p. 1225). A ultima parte e uma referenda transparente ao que de designata 
nas teses como "rnarxisrno vulgar". 

A doutrina socialdemocrara era frequenremente de inspiracao neokan tiana, mas essa 



Cerniterio de Port-Sou. 

E necessario precisar que esse documento nao se destinava apublicacao. 

Benjamin 0 deu ou enviou a alguns amigos muito proximos - Hannah Arendt, 

Theodor W Adorno - mas insistia, na carta a Gretel Adorno, que nao era 0 

caso de publica-lo, porque isso "abriria as portas para a incornpreensao entusias

ta":', Seus receios profeticos se realizaram plenamente: boa parte da literatura 

sobre as reses resulta da incornpreensao, ora entusiasta ora cetica, mas de qual

quer maneira incapaz de apreender a dimensao do texto, 

o estimulo direro para a redacao das teses foi, sem duvida, 0 pacto germano

sovietico, 0 comeco da Segunda Guerra Mundial e a ocupacao da Europa pelas 

tropas nazistas. Mas nao deixa de ser tam bern 0 resumo, a expressao ultima e 

concentrada das ideias que permeiam toda a sua obra. Em uma de suas ultimas 

cartas, dirigida a Gretel Adorno, Benjamin escreve: ''A guerra e a constelacao 

que a produziu me levaram a colocar no papel alguns pensamentos a respeiro 

dos quais posso dizer que os guardo para mim - e mesmo de mim - ha cerca de 

vinte anos." Ele poderia ter escrito "vinte e cinco anos", uma vez que, como 

orientacao nao era necessariamenre conrradiroria com a opiniao positivista no cam

po das ciencias sociais, como dernonstra tao bern a obra de Edouard Bernstein. 

Carta de abril de 1940 em GS I, 3, p. 1226-7. 
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vimos, a conferencia sobre a vida dos estudanres (1915) ja continha algumas 

das ideias-chave de seu testamento espiritual de 1940'. 

Portanro. e preciso siruar 0 documento em seu contexto historico: nas pa

lavras de Victor Serge, era "meia-noite no seculo", e aquele momento rerrlvel 

da historia conternporanea constitui, sem duvida, 0 pano de fundo imediato 

do texto, Mas nao podemos, por isso, fazer dele apenas 0 resulrado de uma 

conjunrura precisa: ele e portador de urn significado que supera, de longe, a 

constelacao tragica que 0 fez nascer. Se, ainda hoje, ele tern a nos dizer, se 

suscita tanto interesse, discuss6es, polemicas, e porque, atraves do prisma de 

urn momenta historico determinado, ele coloca quest6es relativas a toda a 

hisroria moderna e ao lugar do seculo XX no percurso social da humanidade. 

A historia do "salvamento" e da publicacao das teses foi minuciosamente 

reconstituida pelos editores dos Gesammelte Schriften [Escritos escolhidos], Foi 

uma copia dada por Benjamin a Hannah Arendt e transmitida por esta a Ador

no 0 objeto de uma primeira impressao, em uma especie de brochura mirneo

grafada, muito confidencial. Walter Benjaminzum Gediichtnis [A memoria de 

Walter Benjamin] foi impresso, em 1942, com uma tiragem de algumas cente

nas de exemplares, pelo Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, exilado nos 

Estados Unidos. 

Paradoxalmente, a primeira publicacao, no sentido exato do termo, foi a 

traducao para 0 frances, feita por Pierre Missac, e se deu em outubro de 1947 

na Temps Modernes (n2 25, p. 623-634) sem suscitar nenhuma reacao. A 

mesma ausencia de ecos sucedeu a publicacao em alernao, aos cuidados de 

Adorno, na revista Neue Rundschau (nQ 4, p. 560-570) em 1950. S6 depois 

de sua publicacao na primeira selecao de textos de Benjamin organizada 

por Adorno - Schriften, Frankfurt, Suhrkarnp, 1955 - tern inicio realmente a 

receptividade do documento e as primeiras discuss6es sobre ele. Enfim, em 

1974, foi publicada a edicao critica e comentada das teses, das variantes e das 

notas, assim como da traducao francesa pelo proprio Benjamin, nos Gesammelte 

Shriften (GS, Frankfurt, Suhrkamp) organizados por R. Tiedemann e 

H. Schweppenhauser, com a colaboracao de Adorno e Scholem. A essa edicao 

foi acrescentada a ultima copia, intitulada Handexemplar [Coletanea] - que 

, Carta citada na revisao critica do tomo I, 3 dos GS, p. 1226. 
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apresenta a particularidade de fazer de uma das notas a tese XVIII - descoberta 

por Giorgio Agamben e integrada ao volume VII dos GS (1991). 

Nos debates que sucederam a publicacao, a partir dos anos 1950, podemos 

distinguir tres grandes escolas de interpretacao das teses: 

1. A escola materialista: Walter Benjamin e urn marxista, urn materialista 

conseqiienre. Suas formula<;6es teologicas devem ser consideradas como meta

foras, como uma forma exotica que acoberta verdades materialistas. E a posi

<;ao que Brecht ja enunciava em seu "Diario'": 

2. A escola teolOgica: Walter Benjamin e antes de tudo urn reologo judeu, 

urn pensador messianico. Para ele, 0 marxismo e apenas uma terminologia, uma 

urilizacao abusiva de conceitos como 0 de "materialismo historico", Eo ponto 

de vista de seu amigo Gershom Scholem; 

3. A escola da contradicao: Walter Benjamin tenta conciliar marxismo e 

teologia judaica, materialismo e messianismo. Mas como todos sabem, os dois 

sao incompatfveis. Dai 0 fracasso de sua rentativa. E a leitura que fazem tanto 

Habermas quanto R. Tiedemann. 

Na minha opiniao, essas tres escolas tern razao e se equivocam ao mesmo 

tempo. Gostaria de propor, modestamenre, uma quarta abordagem: W Benja

min e marxista e teo logo. E verdade que essas duas concepcoes sao habitual

mente contradirorias, mas 0 autor das teses nao e urn pensador "habitual": 

ele as reinterpreta, transforma e situa numa relacao de esclarecimento reci

proco que permite articula-las de forma coerente. Ele gostava de se comparar a 

Janus, que com uma das faces olha para Moscou e com a outra para Jerusalem. 

Mas se esquece freqiienremenre de que 0 deus romano tinha duas faces mas 

uma unica cabeca: marxismo e messianismo sao apenas duas express6es _ 

Ausdmcke, urn dos termos favoritos de Benjamin - de urn unico pensamento. 

Urn pensamento inovador, original, inclassiflcavel, que se caracteriza pelo 

que ele chama, numa carta a Scholem de maio de 1926, de "paradoxal rever

5	 "Em suma, essepequeno trabalho e claro e esclarecedor - apesarde todas as metafo
ras e judafsmos (metaphorik undjudaismen) - e pensamoscom horror quao poucos 
sao aqueIes que estariam dispostos a, pelo menos, dar prova de cornpreensao a uma 
coisacomo essa" (B. BRECHT, Arbeitsjournal, primeirovolume 1938-1942, ed. Werner 
Hecht, Frankfurt, Suhrkarnp, 1973, p. 294) led. bras.: Didrio de trabalho, Rio de 
Janeiro, Rocco, 2002J. 

sibilidade reciproca" (Umschlagen) do politico no religioso e vice-versa". 

Para meIhor apreender a relacao complexa e sutil entre redencao e revolucao 

em sua filosofia da hisroria, seria necessario falar de afinidade eletiua, ou seja, 

de atracao mutua e reforco reciproco das duas condutas, a partir de algumas 

analogias estruturais, desembocando em uma especie de fusao alquimica 

como 0 encontro amoroso de duas almas no romance de Goethe, Afinidades 

eletiuas, ao qual Benjamin dedicou urn de seus mais importantes ensaios na 

[uventude", 

Embora se deva criticar a abordagem unilateral de Scholem, nao convern 

subestimar a profunda atracao de Benjamin par seu pensamento, inclusive 

no momenta da redacao das teses. Urn documento, ainda inedito, que pude 

consultar no Arquivo Scholem na biblioteca da Universidade Hebraica de 

Jerusalem, mostra, sem sombra de duvida, que 0 proprio titulo das teses 

foi inspirado em urn manuscrito inedito de Scholem, de que certamente 

Benjamin tinha conhecimento, intitulado Tbesen iiber den Begriff der 

Gerechtigkeit [Teses sobre 0 conceito de justica], datado de "1919 e 1925". 

Ao ler esse texto, nos damos conta de que Benjamin nao se inspirou apenas 

no titulo, mas rambern no conteudo do manuscrito. Por exernplo, a passa

gem seguinte: "A epoca messianica como presente eterno e a justica da exis

tencia (Daseiendes) , substancial, estao correlacionadas ientsprechen sich). Se 

nao existisse justica, 0 reino messianico nao so nao existiria, como seria im

possivel." 

o objetivo das notas e dos comentarios que se seguem nao e "julgar" as 

teses de Benjamin, mas tentar cornpreende-Ias. Isso nao me impedira de pres

tar homenagem asua lucidez ou, se for 0 caso, criticar 0 que me parecer discu

tivel. A interpretacao proposta nao tern a pretensao de ser exaustiva e, menos 

6 W. BENJAMIN, Briefe (Frankfurt, Suhrkamp, 1966),1, p. 426.
 

7 W. BENJAMIN, "Les affinites electives de Goethe" em Mythe et violence, cit., p. 161

260. Sobre 0 conceito de afinidade eIetiva e seu itinerario da alquimia asociologia 
de MaxWeber, passando por Goethe, verminha obra Redemption et utopie: le[udaisme 

libertaire en Europe centrale: une etude d'affinite elective (Paris, PUF, 1988) led. bras.: 
Redencdo e utopia, Sao Paulo, Companhia das Letras, 1989]. 

8	 G. SCHOLEM, Thesen uber den Begriffder Gerechtigkeit, 1919-1925. ArquivoScholem. 
Universidade Hebraica de Jerusalem, p. 3. 
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ainda, de ser a mais "correta", a mais "verdadeira" ou a mais"cientifica". No 

maximo, tenta colocar em evidencia uma certa coerencta onde tantos outros 

veern so dissonancia, contradicao ou ambigiiidade. 

Os conceitos de Benjamin nolo sao abstracoes metafisicas, mas se relacio

nam a experiencias historicas concretas. Decidi entao i1ustrar suas afirrnacoes 

com exemplos - tanto da historia europeia moderna quanto da historia judai

ca antiga - inspirados, de forma direta ou indireta, em seus proprios escritos. 

Acrescentei tambern alguns exemplos latino-americanos conternporaneos, 

isso pode surpreender em urn primeiro rnornento, mas me parece que se trata 

de uma quesrao lmportante: colocar em evidencia ao mesmo tempo a 

universalidade e a atualidade do conceito de historia de Walter Benjamin. 

Descobri as teses no rnornento em que movirnentos populares insurrecionais 

se desenvolviam na America Central. 0 documento me permitiu compreen

der melhor os acontecimentos e, inversarnenre, estes esclareceram, com uma 
nova luz, 0 texto. 

Na edicao brasileira, optei pela traducao das teses feita por Jeanne Marie 

Gagnebin e Marcos Lutz Miiller", que considero a melhor e mais apurada. 

Seguindo 0 exernplo de pesquisadores italianos'", acrescentei alista conhe

cida das teses uma nova, que figura com 0 numero XVIII no exemplar des

coberro ha alguns an os por Giorgio Agamben. Essa tese ja aparecia entre 

as noras preparatorias publicadas nos Gesammelte Scbrifien com 0 numero 

XVlIa. 0 Handexemplar encontrado por Agamben mostra que Benjamin 

pretendia inclui-la na versao final do documenro. Trata-se, alias, de urn texto 

autonomo - e nao de uma variante - da maior importincia. Figura aqui 

com 0 nurnero XVIIa para evitar rnudanca na numeracan, ja conhecida, 
das ultimas teses. 

9	 A traducao de Gagnebin e de Muller foi feica a partir do original alernao "Ober 
den Begriffder Geschichce" em GesammelteSchriften, organizado por R. TIEDEMANN 
e H. SCHWEPPENHAUSER (Frankfun, Suhrkarnp, 1974), 1,2, p. 691-704 e I, III, 
p. 1231, onde se enconcra a tese XYlIa. Pane dessa obra sera publicada em porru
gues na colecao "Espfrito Crftico'', numa co-edicao entre as editoras 34 e Duas Ci

dades, que gemilmeme cederam a rraducao das tesespara a Boicempo. 

10 G. BONOLA, M. RANCHETTT (org.), Walter Benjamin, sui concetto di storia (Torino, 
Einaudi, 1997). 
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Para a interpretacao das reses, consrantemente me reteri as noras prepara

torias, publicadas no volume 1.3 dos Gesammelte Schrifien, cujas referencias 

serao mencionadas no corpo do texto (entre parenteses). 

Algumas observacoes pessoais para concluir esta inrroducao. Descobri as 

teses "Sobre 0 conceito de historia" tardiamente. Paradoxalmente, grac;as aos 

escritos de Gershom Scholem - que encontrei em Jerusalem em 1979 - tomei 

conhecimento desse documento, em urn momento em que cornecava a me 

interessar pelas relacoes entre messianismo e utopia no judaismo. No en tanto, 

o rexto estava disponivel em frances desde 1947 e em alernao desde 1950. Nao 

sei se devo atribuir esse atraso a ignorancia, a cegueira ou ao desprezo. Em 

todo caso, meu itinerario inrelectual, se divide em antes e depois da descoberta 

das teses Uber den BegrifJder Geschichte de Benjamin. 

Desde que os Ii, ha cerca de vinte anos, esses escritos nao deixaram de 

me ocupar, fascinar, intrigar, emocionar. Li, reli e Ii novarnen te, dezenas 

de vezes, tendo a sentimento - ou a ilusao - a cada leitura, de descobrir as

pectos novas, de mergulhar mais profundamente na infinita profundidade 

do texro, de compreender enfim 0 que, pouco antes, parecia ainda herrnerico 

e opaco. Confesso que restam para mim zonas obscuras em algumas passa

gens do documento, enquanto outras me parecem deslumbrantes por sua 

transparencia, sua luminosidade, sua evidencia inquestionavel. Essas dife

renc;as se rnanifesrarn em urn tratamento muito desigual das teses em meus 

comentarios... 

Mas, acima de tudo, a leitura das "teses" afetou minhas certezas, transfor

mou minhas hipoteses, inverteu (alguns de) meus dogmas: em resumo, e1a me 

obrigou a refletir de outra maneira, sobre uma serie de questoes fundamentais: 

o progresso, a rellgiao, a historia, a utopia, a polltica. Nada saiu imune desse 

encontro capital. 

Pouco a pouco me dei conta tambern da dirnensao universal das proposi

coes de Benjamin, de sua irnportancia para compreender - "do ponto de vista 

dos vencidos" - nao so a historia das classes oprimidas, mas rarnbern a das 

mulheres - a metade da humanidade -, dos judeus, dos ciganos, dos indios 

das Americas, dos curdos, dos negros, das minorias sexuais, isto e, dos parias 

no sentido que Hannah Arendt dava a este termo - de todas as epocas e de 

todos os continentes. 
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Nos quinze ultirnos anos, redigi muitas notas na perspectiva de uma inter

preracao das teses. Segui os cursos ou as conferencias de eminentes especia

listas, como Stephane Moses e Irving Wohlfarth. Por minha vez, fiz das teses 

o terna de urn serninario ao longo de urn ana inteiro na Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales - e, mais tarde, na Universidade de Sao Paulo. Li 

uma boa parte das obras dos comentadores, todavia continuo convencido 

nao so de que ainda hi lugar para outras interpretas;oes - como a que propo

nho aqui - mas de que 0 texto de Benjamin pertence aquela especie rara de 

escritos que tern por vocacao suscitar novas leituras, novos ponros de vista, 

abordagens hermeneuticas diferenres, rerlexoes ineditas - ad infinitum. Ou 

ainda, como diz 0 shemah israel, a milenar prece dos judeus, leolam va ed, 
por toda a eternidade. 
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TESE I 

Como sesabe, deve ter havido um automato, construido de tal maneira que, a 

cadajogada de um enxadrista, ele respondia com uma contrajogada que lhe asse

gurava a uitoria da partida. Diante do tabuleiro, que repousava sobre uma ampla 

mesa, sentaua-se um boneco em trajes turcos, com um narguileIt boca. Um sistema 

de espelhos despertaua a ilusdode que essa mesade todos osladosera transparente. 

Na uerdade, um ando corcunda, mestre no jogo de xadrez, estaua sentado dentro 

dela e conduzia, por fios, a mao do boneco. Pode-se imaginar na filosofia uma 

contrapartidadessa aparelhagem. 0 boneco chamado "materialismo historico" deue 

ganhar sempre. Ele pode medir-se, sem mais, com qualquer aduersdrio, desde que 

tome a seu seruico a teologia, que, hoje, sabidamente, epequena efeia e que, de 

toda maneira, ndo deve se deixar ver. 

A tese I logo anuncia urn dos temas centrais do conjunto do texto "Sobre 0 

conceito de hisroria": a associacao paradoxal entre 0 materialismo e a teologia. 

Para dar conta dessa cornbinacao, Benjamin cria uma alegoria ironlca. Tente

mos decifrar 0 significado dos elementos que a compoern: 
~\iC 

Em primeiro lugar, 0 automata: eurn boneco, ou uma marionete, "chama

do 'materialismo historico'", 0 uso das aspas e 0 estilo da Frase sugerem que 

esse automate nao e0 "verdadeiro" materialisrno historico, mas aquele que se 

costuma chamar assim. Quem "costuma"? Os principais porta-vozes do mar

xismo de sua epoca, isto e, os ideologos da II e da III Internacional. Aos olhos 

de Benjamin, 0 materialismo historico torna-se eferivarnenre, nas maos desses 

porta-vozes, urn rnetodo que percebe a historia como urn tipo de rnaquina 

que conduz "autornaticamente" ao triunfo do socialismo. Para esse materia

lismo mecanico, 0 desenvolvimento das forcas produtivas, 0 progresso econo

mico e as "leis da hisroria" levam necessariamente a crise final do capitalismo e 

a vitoria do proletariado (versao cornunista) ou as reformas que transformarao 

gradualmente a sociedade (versao socialdemocrata). Ora, esse automate, esse 

manequim, esse boneco mecanico, nao ecapaz de ganhar a partida, 

"Ganhar a partida' tern aqui urn duplo sentido: 

a) interpretar corretarnente a historia, lutar contra a visao da historia dos 

opressores; 
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b) veneer 0 proprio inimigo historico, as classes dominantes - em 1940: 

o fascismo. 

Para Benjamin, os dois sentidos estao inrimarnente ligados na unidade 

indissoluvel entre a teoria e a pratica: sem uma interpretacao correta da histo

ria, edificil, se nao irnposslvel, lutar de maneira eficaz contra 0 fascismo. A 

derrota do movimento operario rnarxista diante do fascismo - na Alemanha, 

na A.ustria, na Espanha, na Franca - demonstra a incapacidade desse boneco 

sem alma, desse automate vazio de sentido, de "ganhar a partida" - uma parri

da em que se decide 0 futuro da humanidade. 

Para ganhar, 0 materialismo historico precisa da ajuda da teologia: e0 pe

queno anao escondido na rnaquina. Essa alegoria foi inspirada, como se sabe, 

em urn conto de Edgar Allan Poe - traduzido por Baudelaire - que Benjamin 

conhecia muito bern: "0 jogador de xadrez de Maelzel"", Trata-se de urn auto

mata jogador de xadrez, apresentado em 1769 acorte de Viena pelo barao 

Wolfgang von Kempelen, que vai acabar, depois de diversas perlpecias, nos 

Estados Unidos, em uma tume organizada por urn invenror-empreendedor 

vienense, Johann Nepomuk Maelzel. Poe descreve esse automate como uma 

flgura "vestida no estilo turco", cuja "mao esquerda segura urn cachimbo" e 

que, sendo uma maquina, "deveria ganhar sernpre" as partidas de xadrez, Uma 

das hipoteses de Poe e que urn "anao movimentava a maquina", urn anao pre

viamente escondido nela. A similaridade - quase ao pe da letra - com a tese I 

eevidente. II 

Na minha opiniao, a relacao entre 0 texto de Poe e a tese de Benjamin nao e 
somente pitoresca. A conclusao filosoflca de "0 jogador de xadrez de Maelzel" 

e a seguinte: "E absolutamente certo que as operacoes do automate sao regula

das pelo espfrito e nao por alguma outra coisa." 0 espirito de Poe torna-se, em 

Benjamin, a teologia, ou se]a, 0 espfrito rnessianico, sem 0 qual 0 materialismo 

historico nao pode "ganhar a partida", nem a revolucao pode triunfar, 

•	 "Maelzel's Chess-Player" led. bras.: "0 jogador de xadrez de Maelzel"em Historias 
extraordindrias de Allan Poe, Sao Paulo, Ediouro, 2002, trad, de Clarice Lispector]. 

liE. A. POE, "Le jouer d'echecs de Maelzel" em Histoires grotesques et sirieuses (Paris, 
Folio, 1978, rrad. de Charles Baudelaire), p. 110-28. 
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Automato jogador de xadrez de Johann Nepomuk Maelzel, 1769. 

Parece-nos que Rolf Tiedemann se engana quando, em seu ultimo livro 

alias, muito interessante -, escreve: "0 anao teologico tambern esta morro, 

porque se tornou uma pe<;a de urn aparelho rnorto. 0 conjunto do automate 

esta morto e talvez ja represente 0 campo de morte e de ruinas da tese IX."12 Se 

o conjunto. inclusive 0 anao, esta morto e arruinado, como pode ganhar a 

partida contra 0 adversario? 0 que a tese sugere e exatamente 0 contrario: 

gra<;as aacao revitalizadora do anao, 0 conjunto se torna vivo e ativo... 

12 R. TIEDEMANN, Dialektik im Stillstand, cit., P: 118. 
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o pequeno anao ou 0 anao corcunda, como alma, como spiritus rector de 

uma estrutura inanimada, e urn terna tfpico da literatura romantica. Lembre

mos 0 Quasimodo de Notre-Dame de Hugo: "A catedral parecia uma criatura 

docil obedienre em suas maos... ela estava possuida e imbuida do Quasimodo 

como urn genio familiar... 0 Egito 0 considerou 0 deus desse templo; a Idade 

Media acreditava que ele fosse 0 demonic: ele era sua alma." Benjamin estava 

fascinado por esse terna: em sua coletanea de contos publicada em frances com 

o titulo Rastelli raconte [Rastelli conta], ele colocou em cena urn anao "cuida

dosarnenre escondido" no balao de urn jogral rnestre, que realizava "prodl

gios", "brincando com os mecanismos escondidos dentro do balao"13. 

A teologia, como 0 anao da alegoria, atualrnenre, so pode agir de forma 

oculta no interior do materialismo historico. Em uma epoca racionalista e incre

dula, ela e uma "velha feia e enrugada" ("vieille laide et ratatinee", de acordo com 

a traducao francesa de Benjamin) que deve se esconder... Curiosamente, Benja

min parece nao se conformar com essa regra, uma vez que, em suas teses, a teolo

gia e perfeitamente visivel. Talvez seja urn conselho aos leitores do docurnenro: 

utilizern a teologia, mas nao a mostrern. Ou entao, como 0 texto nao estava 

destinado apublicacso, nao era necessario esconder 0 anao corcunda dos olhos 

do publico. Em todo caso, 0 raciodnio e anilogo ao de uma nota de DasPassagen

W't>rk, que Benjamin tinha integrado aos materiais prepararorlo, das teses: "Meu 

pensamento se compona em relacao ateologia como 0 mata-borrao em rela

<;ao a tinta, Fica completamente embebido. Mas se ele funcionasse como 0 

mata-borrao, nada do que esta escrito sobreviveria" (CSI, 3, p. 1235). Mais uma 

vez, a imagem de uma presenca determinante - mas invisfvel _ da teologia no 

cerne do pensamento "profano", Alias, a imagem e muito curiosa: de faro, como 

sabem os que utilizararn esse instrumento que agora caiu em desuso, vesngios 

dos escritos atirita permanecem sempre na superflcie do mata-borrao... 

o que signlflca "teologia" para Benjamin? Isso ficara mais claro amedida 

que examinarmos as teses, mas 0 terrno remete a dois conceitos fundamentais: 

a rememora<;ao (Eingedenken) e a redencao rnessianica (Erlosung). Ambos sao, 

como verernos, componentes essenciais do novo "conceito de historia" que as 
teses constroem. 

13 W BENJAMIN, Rastelli raconte... et autres recits (Paris, Seuil, 1987), p. 126-7. 
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Como, entao, interpretar a relacao entre a reologia e 0 materialisrno? Essa 

questao e apresentada de maneira erninentemente paradoxal na alegoria: 

inicialmente, 0 anao teologico aparece como 0 mestre do automate, de quem 

e1e se serve como instrumento; ora, no final, ele escreve que 0 anao esta 

"a service" do automate. 0 que significa essa inversao? Uma hipotese possivel 

e a de que Benjamin quer mostrar a complementaridade dialetica entre os 

dois: a teologia e 0 materialismo historico sao ora 0 mestre, ora 0 servo; sao ao 

mesmo tempo mestre e servo urn do outro, eles precisam urn do outro. 

£. preciso levar a serio a ideia de que a teologia esta "a service" do materia
~ 

lismo - formula que inverte a tradicional deflnicao escolastica da filosofia como 

ancilla theologiae (serva da teologia). Para Benjamin, a teologia nao eurn obje

tivo em si, nao visa acontemplacao inefavel de verdades eternas, e muito me

nos, como poderia a etimologia levar a crer, aretlexao sobre a natureza do Ser 

divino: ela esta a servico da luta dos oprirnidos. Mais precisamente, ela deve 

servir para restabelecer a forca explosiva, rnessianica, revolucionaria do mate

rialismo historico - reduzido, por seus epigonos, a urn misero automate. 

o materialismo historico ao qual se refere Benjamin nas teses seguintes eaque

Ie que resulta dessa vivificacao, dessa ativacao espiritual pela teologia. 

Segundo Gerhard Kaiser, nas teses, Benjamin "teologiza 0 marxismo. 0 

verdadeiro materialismo historico e a verdadeira teologia... Sua filosofia da 

historia euma teologia da historia". Esse tipo de interpreracao desrroi 0 delica

do equiHbrio entre os dois componentes, reduzindo urn ao outro. Todo 

reducionismo unilateral- num ou noutro sentido - eincapaz de dar conta da 

dialetica entre a teologia e 0 materialismo e de sua necessidade redproca. 

No sentido inverso, Krista Greffrath pensa que "a teologia das teses euma 

construcdo auxiliar... necessaria para arrancar a tradicao do passado das rnaos 

de seus gestores atuais". Essa interpretacao corre 0 risco de dar uma visao mui

to contingente e instrumental da teologia quando, na realidade, trata-se de 

uma dirnensao essencial do pensarnento de Benjamin desde seus primeiros 

escritos em 1913. 

Enfirn, Heinz-Dieter Kittsteiner acredita que hi uma especie de distincao 

de funcoes entre 0 boneco e 0 anao: "0 rnaterialista historico enfrenta 0 pre

sente como marxista, e 0 passado como teo logo da remernoracao." Ora, essa 

divisao de trabalho nao corresponde de maneira alguma as ideias de Benjamin. 
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Para ele, 0 marxismo e tao necessario a cornpreensao do passado quanto a 

teologia para a acao presente e futura... 14 

A ideia de uma associacao entre teologia e marxismo e uma das teses de 

Benjamin que suscitou mais incompreensao e perplexidade. No entanto, algu

mas dezenas de anos depois, 0 que, em 1940, era apenas uma intuicao ia se 

tornar urn fenorneno hist6rico de enorme lmporrancia: a Teologia da Liberta

c;:ao na America Latina. 0 conjunto de textos - escritos por autores de uma 

cultura filosofica extraordinaria, como Gustavo Gutierrez, Hugo Assmann, 

Enrique Dussel, Leonardo Boff e muitos outros, que articulam de maneira 

sistematica 0 marxismo e a teologia - contribuiu para mudar a historia da 

America Latina. Os milhoes de crisraos, inspirados por essa teologia, presentes 

nas comunidades de base ou nas pastorais populares, desempenharam urn pa

pel crucial na revolucao sandinista na Nicaragua (1979), no crescimento da 

guerrilha na America Central (EI Salvador, Guatemala), na formacao do novo 

movimento operario e carnpones brasileiro - do Partido dos Trabalhadores 

(PT) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) - e ate 

mesmo na eclosao das luras indigenas em Chiapas. De faro, a maior parte dos 

movimentos sociais e politicos rebeldes latino-americanos durante os ultimos 

trinta anos tern a ver, em diferentes graus, com a Teologia da Libertacao ". 

Cerrarnente, em diversos aspectos, essa e muito diferente da "teologia da 

revolucao" esboc;:ada por Benjamin - alias, desconhecida dos teologos latino

americanos. No caso, foi a teologia que se tornou urn boneco imobilizado, e a 

introducao do marxismo - nao necessariamente escondido - a reviralizou. Alern 

disso, trata-se de uma teologia crista e nao judaica - mesmo que a dirnensao 

messianica/proferlca esteja bern presente nela e que os reologos da libertacao 

insistam muito no cararer "hebraico" do primeiro cristianismo e na continui

dade entre este e 0 esplrito do Antigo Testamento. Finalmente, 0 contexto 

14 Os artigos de G. KAISER, K. GREFFRATH e H.-D. KITISTEINER encontram-se em 
P. BULTHAUP, Materialien zu Benjamins Tbesen "Ober denBegri/f'der Gescbicbte" (Frank
furt, Suhrkarnp, 1975). 

IS Trato desse assunto em meu Iivro Laguerre des dieux: religion etpolitique enAmerique 
Latine (Paris, Du Felin, 1998) led. bras.: A guerra dos deuses: religiao e politica na 
America Latina, Petropolis, Vozes, 2000]. 

latino-americano das liltimas decadas e bern dlferente do da Europa entre as 

guerras. Apesar disso, a associacao entre reologia e marxismo com que sonhava 

o intelectual judaico revelou-se, aluz da experiencia historica, nao s6 posslvel 

e frutifera, mas portadora de mudanc;:as revolucionarias. 
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TESE II
 

"Pertence as mais notdveisparticularidades do espirito bumano, { ..} ao lado de 

tanto egotsmo no indiuiduo, a ausenciageralde invejade cadapresente emface do seu 

futuro ': diz Lotze. Essa reflexao leva a reconhecer que a imagem da felicidade que 

cultiuamos estd inteiramente tingida pelo tempoa que, uma vezpor todas, nosreme

teu 0 decurso de nossa existencia. Felicidade que poderia despertar inueja em nos 

existetdo-somenteno ar que respiramos, com oshomens com quem teriamos podido 

conuersar; com as mulheresquepoderiam ter-se dado a nos. Em outraspalauras, na 

representacdo da felicidade vibra conjuntamente, inalienduel, a [representacdo] da 

redenaio. Com a representacdo do passado, que a HistOria toma por sua causa, 

passa-se 0 mesmo. 0 passado leva consigo um indicesecreta peloqual eleeremetido 

a redenoio. Nao nosafaga, pais, levemente um sopro de ar que envolveu osque nos 

precederam? Ndo ressoa nas vozesa que damos ouvido um eco das que estdo, agora, 

caladas? E as mulheres que cortejamos ndo tem irmds que jamais conheceram? Se 

assim e, um encontro secreta estdentdo marcado entre asgerariies passadas e a nossa. 

Entdo fomos esperados sobre a terra. Entdo nosfoi dada, assim comoa cadagerarao 

que nosprocedeu, uma fraca forra messidnica, a qual 0 passadotem pretensdo. Essa 

pretensdo ndo pode serdescartada sem custo. 0 materialista bistorico sabe disso. 

A tese II introduz urn dos principais conceitos teologicos do documenro: 

Erlosung, que se poderia traduzir me1hor por redencdo do que por "liberta

yao"16. Benjamin a situa em primeiro lugar na esfera do individuo: sua felici

dade pessoal pressupoe a redencao de seu proprio passado, a realizacan do que 

poderia ter sido mas nao foi. Segundo a variante dessa tese, que se encontra em 

Das Passagen- \.\7erk, essa felicidade (Gluck) pressupoe a reparacao do abandono 

(Verlassenheit) e da desolacao (Trostlosigkeit) do passado. A redencao do passa

do e simplesmente essa realizacao e essa reparacao, de acordo com a imagem de 

fe1icidade de cada individuo e de cada geracao ". 

16 0 terrno Erlosung, que muito provavelmeme Benjamin extraiu do livro de Franz 
Rosenzweig, Der Stern der Erlo'sung, tern urn significado ao mesmo tempo e 

inseparavelmente teol6gico - a salvacio - e politico: a libertacao, a liberacao. Isso 
vale tambern para 0 termo equivalence em hebraico: ge'ulah. 

17 W. BENJAMIN, DasPassagen-Werk (PW) (Frankfurt, Suhrkarnp, 1983), 1, p. 600. 
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A tese II passa gradualmente da redencao individual para a reparacao cole

tiva, no campo da historia. Para compreender seu argumento, e preciso se 

referir ao Das Passagen- \.\7erk, que concern diversas citacoes de Lotze, urn autor 

que, sem duvida alguma, foi uma referenda importante para as reflexoes de 

Benjamin nas teses. 

o filosofo alemao Hermann Lotze (1817-1881), hoje bern esquecido, per

renee acorrente metafisica idealisra, proxima do monadismo leibniziano. Sua 

obra Mikrokosmos [Microcosmos] expressa uma filosofia etica e religiosa da 

hisroria, marcada pe1a melancolia, que chamou a atencao de Benjamin no fi

nal dos anos 1930. Em uma carta a Horkheimer, em 24 de janeiro de 1939, 

poucos meses antes da redacao das teses, e1e afirma ter encontrado em Lotze 

urn apoio inesperado para suas reflexoes, ji esbocadas em seu artigo sobre Fuchs 

de 1938, sobre a necessidade de "colo car limites na utilizacao do conceito de 

progresso na historia"". 

Segundo os fragmentos do Mikrokosmos citados por Benjamin em Das 

Passagen- \.\7erk, nao hi progresso se as almas que sofrem nao tern direito afeli

cidade (Gluck) e arealizacao (Volkommenheit). Lotze rejeita, entao, as concep

coes da historia que desprezam as reivindicacoes (Anspruche) de epocas passadas, 

e que consideram que 0 sofrimento das geracoes passadas foi irrevogave1mente 

perdido. Eprecise, insiste ele, que 0 progresso se realize tambern para as gera

coes passadas de uma maneira misteriosa (geheimnisvoll)J9. 

Essas ideias encontram-se quase ao pe da letra na tese II, que concebe a 

redencao sobretudo enquanto remernoracao historica das viti mas do passado. 

Alem do livro de Lotze, Benjamin se inspira, aqui, muito provavelmente em 

algumas observacoes de Horkheimer, em urn artigo sobre Bergson, publicado 

em 1934 na Zeitschrift fUr Sozialforschung: "0 que aconteceu aos seres huma

nos que morreram, nenhum futuro pode reparar. Jamais serao chamados para 

se tornarem felizes para sempre. [...] No meio dessa imensa indlferenca, so

mente a consciencia humana pode se tornar 0 altar onde a injustica sofrida 

pode ser abolidalultrapassada (aufgehoben), a unica instancia que nao se sat is

faz com aque1a [... ]. Agora que a fe na eternidade deve se decornpor, a 

18 GS 1,3, p. 1225. 

19 PW 1, p. 599-600. 
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historiografia (Historie) eo unico tribunal de justica (Gehor) que a humanida

de atual, ela propria passageira, pode oferecer aos protestos (Anklagen) que 

vern do passado." A ideia de uma Aufhebung (supressao) da injustica passada, 

grac;:as a consciencia historica, corresponde perfeitarnenre as intenc;:6es de 

Benjamin, mas ele the da uma dirnensao teologica que nao e aceira por 

Horkheimer 19. 

Em uma carta a Benjamin de 16 de marco de 1937, Horkheimer retorna 

sua problematica, mas sobretudo para criticar 0 carater "idealista" de uma con

cepcao da historia como "inacabada' (Unabgeschlossenheit): "A injustica do pas

sado esta consumada e acabada. as assassinados foram realrnente assassinados... 

Se levarmos a serio 0 nao fechamenro da historia, teremos de acreditar no jufzo 

FinaL." Benjamin atribuia uma grande irnportancia a essa carta, que ele regis

tra em Das Passagen- W'erk, mas nao cornparrilha da postura estritamente cien

rifica e materialista de seu correspondente. Ele atribui uma qualidade teologica 

redentora a rernemoracao, a seu ver, capaz de "tornar inacabado" 0 sofrimenro 

aparentemente deflnitivo das vitimas do passado. "Trata-se da teologia; mas, 

na remernoracao (Eingedenken), temos uma experiencia que nos proibe conce

ber a historia de maneira radicalmente ateologica, mesmo que nao tenhamos 0 

direito de tentar escrever em termos diretamenre teologicos."20 Portanto, a 

rernemoracao e uma das tarefas do anao teo16gico escondido no materialismo, 

que nao deve se manifestar muito "diretamente". 

Essa discussao nao deve ocultar a divida de Benjamin para com as concep

coes de Horkheimer, principalmente aquelas exposras em seu primeiro livro, 

Diimmenmg [Crepusculo], Nessa obra- sem duvida a rna is revolucionaria que 

escreveu - publicada em 1934 sob 0 pseudonirno de "Heinrich Regius", 

19 M. HORKHEIMER, Traditionelle und Kritische Tbeorie (Frankfurt, Fischer, 1968), I, 
p. 198-9. 

20 PW1, p. 589. Gerard Raulet e urn dos raros autores que levaem conta os escritos de 

Lotze para decifrar a tese II. Sua interpretacao e interessante, mas padece de uma 
visao dualista do pensamento de Benjamin, a quem atribui como pressuposicao fi
nal "urna rnudanca de eixo: a substituicao radical do tempo rnessianico pelo tempo 
profano" (G. RAULET, Le caractere destructeur: esthttique, theologie et politique chez 
Walter Benjamin, Paris, Aubier, 1997, p. 207). A nosso ver, nao se trata de "substi
tulcao", mas de correspondencia entre os dois eixos. Voltarernos a falar disso. 

., 

Horkheimer diz: "Quando se esta no mais baixo degrau, exposto a uma eterni

dade de torrnentos que vos infligem outros seres humanos, alimenta-se como 

urn sonho de libertacao 0 pensamento de que vira urn ser, que se manrera em 

plena luz e vos fad chegar averdade e a justica, Vos nao tendes a necessidade 

de que isso se produza durante vossa vida, nem durante a vida daqueles que 

vos torturam ate a rnorte, mas urn dia, qualquer que seja ele, rudo sera repara

do. (...) E doloroso ser desconhecido e morrer na obscuridade. Clarear essa 

obscuridade, essa e a honra da pesquisa historica.Y" A afinidade com as teses 

de Benjamin e impressionante. 

Todavia, a rernemoracao, a conternplacao, na consciencia, das injusticas 

passadas, ou a pesquisa historica, aos olhos de Benjamin, nao sao suficientes. E 
preciso, para que a redencao aconreca, a reparacao - em hebraico, tikkun22 



do sofrimento, da desolacao das gerac;:6es vencidas, e a realizacao dos objetivos 

pelos quais lutaram e nao conseguiram alcancar, 

Como no conjunto das teses, a redencao pode ser aqui compreendida si

rnultaneamente de maneira teologica e profana. Em termos seculares, ela sig

nifica - como veremos se explicitar nas teses seguintes - a ernancipacao dos 

oprimidos. as derrotados em junho de 1848, para mencionar urn exemplo 

muito presente em Das Passagen- W'erk (mas tambern na obra historica de Marx), 

esperam de nos nao so a rernemoracao de seu sofrirnento, mas tarnbem a repa

racao das injusticas passadas e a realizacao da utopia social. Urn pacto secreta 

nos liga a eles e nao nos desembaraca facilmente de sua exigencia, se quisermos 

nos manter fieis ao materialismo historico, ou seja, a uma visao da historia 

como lura permanente entre os oprimidos e os opressores. 

A redencao messianica/revolucionaria e uma tarefa que nos foi arribufda 

pelas geracoes passadas. Nao hi urn Messias enviado do ceu: somos nos 0 

Messias, cada geracao possui uma parcela do poder messianico e deve se esfor

car para exerce-la, 

A hipotese heretica, do ponte de vista do judaismo ortodoxo, de uma "for

ca messianica" (messianische Kraft) atribuida aos seres humanos esta presente 

21 M. HORKHEIMER, Crepuscules: notes enAllemagne (1926-1931) (Paris, Payot,col. "Cri
tique de la polirique", trad. de Sanine Cornille e Philippe Ivernel, 1994), p. 159. 

22 Vamos retomar esse termo cabalistico no cornentario sobre a tese III. 
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tarnbern entre outros pensadores judeus da Europa central, como Martin 

Buber". Mas, enquanto para ele se rrara de uma forca auxiliar, que nos permite 

cooperar com Deus na obra de redencao, para Benjamin essa dualidade parece 

suprimida - no sentido de aufgehoben. Deus esta ausenre, e a tarefa messianica 

einreirarnenre atribuida as geracoes humanas. 0 unico messias possivel ecole

tivo: e a propria humanidade, mais precisamente, como verernos depois, a 

humanidade oprimida. Nao se trara de esperar 0 Messias, ou de calcular 0 dia 

de sua chegada - como 0 fazem os cabalistas e outros mfsticos judeus que 

praticam a gematria - mas de agir coletivarnente. A redencao e uma auto

redencao, cujo equivalente profano pode ser encontrado em Marx: os hornens 

fazem sua propria historia, a emancipa<;:ao dos trabalhadores sera obra dos 

proprios trabalhadores. 

No en tanto, 0 que distingue Benjamin de Marx nao eapenas a dirnensao 

reologica, mas tambem a importancia da exigencla que vern do passado: nao 

hayed redencao para a geracao presente se ela fizer pouco caso da reivindica

cao (Anspruch) das vitimas da hisroria". 

Par que essa for<;:a messianica efraca (schwach)? Como sugeriu Giorgio 

Agamben, poderfamos ver nisso uma referencia a uma passagem do Evangelho 

cristao segundo sao Paulo, 2 Cor. 12,9-10: para 0 Messias, "a for<;:a se realiza 

na fraqueza" - na traducao de Lutero: mein Kraftist in den schwachen machtig25. 

Mas a expressao provavelmente tern tambem urn significado politico atual: a 

conclusao melancolica que Benjamin tira dos fracassos passados e presentes do 

combate emancipador. A redencao nao einteiramente garantida, ela eapenas 

uma possibilidade muito pequena que epreciso saber agarrar. 

23	 Segundo Buber, para 0 chassidismo, Deus nao quer a redencao sem a participacao 

dos seres humanos: ele concedeu as gera<;:6es humanas uma "forca cooperadora" 
(mitwirkende Kraft), uma forc;:a messianica (messianische Kraft) ativa. M. BUBER, 
Die cbassidischen Bucher(Bedim, Schocken, 1927), p. XXIII, XXVI, XXVII. 

24 Cf. R. TIEDEMANN, Studien zur Philosophie Walter Benjamins (Frankfurt, Suhrkamp, 
1973), p. 138. 

25	 G. AGAMBEN, Le temps qui reste: un commentaire de l' ''Epitre aux Romains" (Paris, 
Payor, "Rivages", 2000, p. 218-9). Everdade que esse querigma cristao tern uma 
origem judaica na figura veterotestamentaria do Messias enquanto "servidor sofre
dor do Senhor". 
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Como todo 0 documento, a tese II se orienta ao mesmo tempo para a passa

do - a historia, a rernemoracao - e 0 presente: a acao redentora. Segundo 

Jiirgen Habermas, 0 direito que a passado exige de nosso poder messianico 

"somente pode ser respeitado se for renovado constanternente 0 esforco crfti 

co do olhar que a historia dirige a urn passado que reivindica sua libertacao?". 

Essa observacao elegftima, mas extremamente restritiva. 0 poder messianico 

nao e apenas conternplarivo - "0 olhar voltado para 0 passado". E tarnbem 

ativo: a redencao euma tarefa revolucionaria que se realiza no presente. Nao e 
apenas uma questao de memoria mas, como 0 lembra a tese I, trata-se de ga

nhar a partida contra urn adversario poderoso e perigoso. "Eramos esperados 

na terra" para salvar do esquecimento os vencidos, mas tambern para conti 

nuar e, se possfvel, conduir seu cornbate emancipador. 

Se a profetismo judaico eao mesmo tempo a lembranca de uma promessa 

e 0 apelo a uma transforrnacao radical, para Benjamin, "a veernencia, mesmo 

a violencia da tradicao profetica e a radicalidade da tradicao marxista se en

contram aqui na exigencia de uma salvacao que nao consista simplesmente 

na conservacao do passado, mas que seja tarnbern uma transforrnacao ativa 

do presente"2? 

Theodor Adorno se refere atese II em urn artigo, de inspiracao benjaminiana, 

intitulado "Fortschritt" ["Progresso"] (1962), mas ele a interpreta de maneira 

estranha, invertendo curiosamente as propostas de seu amigo: "Para Benjamin 

[...] a representacao da felicidade das gera<;:6es que ainda nao nasceram - sem 

as quais nao se poderia falar em progresso - seria inevitavelmente acompanha

da daquela da reden<;:ao."28 Para Benjamin, nao se trata das geracoes que ainda 

nao nasceram - mais tarde, veremos que ele rejeita explicitamente a doutrina 

progressista "chissica" do cornbate para as geracoes do futuro - mas daquelas 

do passado e do presente. 

26]. HABERMAS, "L'actualire de W. Benjamin", cit., 1, p. 112. 

2? Cito 0 belo texto de ].-M. GAGNEBIN, Historia e narracdo em Walter Benjamin (Sao 
Paulo, Perspectiva, 2004), p. 105 e sua nota 45, na mesma pagina: " 'Deveriam 
critica e profecia ser as categorias que se juntam na "salvacao" do passado?' pergunta 
Benjamin nas anotacoes as 'teses', GS, 1-3, p. 1245". 

28 T. ADORNO, "Le progres", Modeles critiques (Paris, Payot, 1964), p. 156 led. alerna: 
"Fortschritt", Stichworte. Kritische Modelle 11, Frankfurt, Suhrkarnp, 1969]. 
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TESE III 

o cronistaque narraprofusamente osacontecimentos, sem distinguir grandes e 

pequenos, leva com isso a uerdade de que nada do que alguma vez aconteceu pode 

serdado por perdido para a histdria. Certamente, s6ahumanidade redimida cabe0 

passadoem sua inteireza. Isso quer dizer: s6abumanidaderedimida 0 seupassado 

tornou-se citduelem cadaum dos seus instantes. Cada um dos instantes oiuidospor ela 

torna-se uma citation al'ordre du jour' - dia que ejustamente, 0 do julzo Final. 

Existe uma ligac;ao direta entre essa tese e a anterior: ela e uma inversao 

simetrica e cornplementar da outra. 0 passado espera de nos sua redencao, e 

sornente a uma humanidade redimida "cabe 0 passado em sua inteireza". Mais 

uma vez, a rememoracao esta no cerne da relacao teologica com 0 passado e da 

propria definicao de Erlosung. A redencao exige a rernernoracao integral do 

passado, sem fazer distincao entre os acontecimentos ou os individuos "gran

des" e "pequenos", Enquanto os sofrimentos de urn unico ser humano forem 

esquecidos, nao podera haver libertacao. Trata-se, sem duvida, do que as notas 

preparatorias designam como a historia universal do mundo messianico, do 

mundo da atualidade integral (CSI, 3, p. 1234-1235). 

o exemplo do cronista para ilustrar essa exigencia pode parecer mal esco

lhido: nao eele a figura paradigrnatica daquele que escreve a historia do ponto 

de vista dos vencedores, dos reis, dos pdncipes, dos imperadores? Mas Benja

min parece querer ignorar deliberadamente esse aspecto: escolheu 0 cronista 

porque ele representa essa historia "integral" que ele afirrna ser seu desejo: uma 

historia que nao exclui detalhe algum, aconrecirnento algum, mesmo que seja 

insignificante, e para a qual nada esta "perdido". 0 escritor russo Lesskov, 

Franz Kafka e Anna Seghers sao, a seus olhos, figuras modernas do cronista 

assim compreendido. 

Irving Wohlfarth - urn dos leitores mais perspicazes da obra de Benjamin 

salienta, com toda a razao, que 0 cronista antecipa 0 Juizo Final, que recusa, 

como de, toda dlscriminacao - uma visao que lembra a doutrina, mencionada 

por Benjamin em seu ensaio sobre Lesskov, de certas correntes da Igreja or-

Em frances no texto: "citacao na ordem do dia". 
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radoxa para as quais todas as almas irao para 0 parais0 
29 

• De fato, em "0 

narrador'" (1936), Benjamin evoca a simpatia de Lesskov pelas especula<;6es 

origenistas relativas aapocatdstase, ou seja, asalvac;ao final de todas as almas, 

sern excec;ao. A redencao. 0 Juizo Final da tese III, eentao uma apocatastase no 

sentido de que cada vitima do passado, cada renrativa de ernancipacao, por 

mais humilde e "pequena" que seja, sera salva do esquecimento e "citada na 

ordem do dia", ou seja, reconhecida, honrada, rememorada. 

Mas a apocatastase significa rarnbern, literalmente, a volta de rodas as coi

sas a seu estado originario - no Evangelho, 0 restabelecimento do Paraiso pelo 

Messias. Trata-se da ideia da Wiederbringung aller Dinge (volta de rodas as 

coisas) ou da Versohnende Ruckkehr am Ende der Dinge (volta reconciliada no 

fmal de rodas as coisas) com que sonhava Lotze em Mikrokosmos": a forma 

secreta ou misteriosa pela qual 0 progresso poderia integrar os espiritos dos an

cestrais, Em outras palavras, trata-se da restitutio ad integrum [restituicao inte

gral] ou restitutio ominium [resrtrulcao do rodo], de que ja falava 0 

Theologisch-politisches Fragment de Benjamin (1921). 0 equivalente judaico, 

rnessianico e caballstico da apocatistase crista e, segundo Scholem em seu ani

go "Cabala"" na Eneyclopaediajudaica (1932),0 tikkun, a redencao como volta 

de todas as coisas a seu estado inicial", Benjamin ficou profundamente im

29	 I. WOHLFARTH, "On the messianic structure of Walter Benjamin's last reflections", 

Glyph, ng 3, Baltimor, 1978, p. 152. 
[Ed. bras.: "as Pensadores". v. XLVIII, Sao Paulo, Abril Cultural, 1975, trad, do 

original alernao "Der Erzahler. Betrachtungen zum Werk Michail Lesskows" 

em Uber Literatur (Frankfurt, Suhrkamp, 1969), p. 33-61, por Erwin Theodor 

Rosental]. 
30 H. LOTZE, Mikrokosmos. Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. 

Versuch einer Anthropologie. 1923 (Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1864), v. 3, 

p. 51-2 e 56. 
.. "Kabbala" em G. SCHOLEM, Walter Benjamin undsein Engel, cit., p. 66-71 led. bras.: 

Cabala, Rio de Janeiro, A. Koogan, 1989]. 
31 Segundo Scholem, 0 tikkum designa, na linguagem cabalfstica, a restituic;ao, 0 

restabelecimento da ordem cosmica prevista pela providencia divina, grac;as a re

dencao messianica. A destruicao da forca do mal e 0 fim catastrofico da ordem histo
rica, que sao simplesmente 0 outro /ado da redenrtio. a pecado original de Adao 
somente pode ser abolido pelo advento do Reino messianlco, graps ao qual as 
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pressionado com esse texto de Scholern, que mencionou em uma carta de 15 

de janeiro de 1933 a seu amigo: "Os raios desses estudos" desceram ate as 

profundezas de seu "abismo do nao-saber" 32. Na versao francesa da tese III, 

redigida pelo proprio Benjamin, trata-se da "humanidade resti tufda, salva, 

resrabelecida" - rres termos,que remetem aapocatastase e ao tikkun. 

o conceito de apocatastase, de Origenes a Schleiermacher, passando por 

Gregoire de Nysse, Scot Erigene e pelos anabatistas, tern urn duplo alcance: a 

restitutio do passado e ao mesmo tempo um novum [algo novo]. Eexatamente 

o que escreve Scholem sobre a tradicao rnessianica judaica: ela e avivada pelo 

desejo de restabelecimento do estado origlnario das coisas e, ao mesmo tempo, 

por uma visao ut6pica do futuro, em uma especie de iluminacao mutua". 

A dirnensao utopica-revolucionaria da apocatastase nao esta explicitarnen

te presente na tese III, mas e sugerida em urn paragrafo de Das Passagen- wt>rk. 

Benjamin cita uma crfrica de Emmanuel Berl aos surrealistas: "Em vez de pe

gar 0 trem do mundo moderno", eles teriam tentado se recolocar "em um 

arnbienre anterior ao marxismo, na epoca dos anos 1820, 1830 e 1840" do 

seculo XIX- uma referencia evidenre aos socialistas utoplcos e/ou a Blanqui. 

Ora, para 0 autor de DasPassagen-wt>rk, essa recusa em "pegar 0 trem do rnun

do moderno" - uma expressao que s6 podia Ihe suscitar 0 desprezo - e precisa

coisas volrarao a seu lugar inicial: Ha-Shavat Kol ba-Deuarim le-Hauaiatam - cujo 
equivalente cristae seria 0 conceito da apocatasrase(Encyclopaedia[udaica, v.9, 1932, 
p. 659-663, 697-698, 703). 

32 Correspondence, II, p. 76. 

33 G. SCHOLEM, Le messianismejuif(Paris, Calmann-Levy, 1974), p. 25-7: "Nessa uto

pia orientada para a restauracao, podem-se inrroduzir perspectivas... orientadas de 
fato para a ideia de urn mundo messianico inteiramenre novo. Esse rnundo inteira

mente novo cornporta ainda aspectos que derivam niridarnente do mundo antigo, 
mas esseproprio mundo antigo nao e rnais identico ao passado do mundo, e sobre
rudo urn passado transformado e transfigurado pelo sonho brilhanre da utopia." 

No que diz respeito a Benjamin, J.-M. Gagnebin observa, com toda a razao, que 0 

terna da restitutio ou da apokatastasis nao e urn simples projeto de restauracao: e 
realmente uma rerornada do passado "mas ao mesmo tempo - e porque 0 passado 
enquanro passado so pode voltar numa nao-identidade consigo mesmo - abertura 

para 0 futuro, inacabarnenro constiturivo" (Hist6ria e narracdo em Walter Benjamin, 
cit., p. 14). 
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mente uma das grandes virtudes do Surrealismo, um movimento inspirado 

pelo "dese]o da apocatastase, a decisao de reunir (zusamensammeln), de uma 

outra maneira, precisamente os elementos provenientes, 'multo cedo' ou 'rnui

to tarde', do primeiro comeco e da ultima decornposicao. na acao revoluciona

ria e no pensamento revolucionario". Rememoracio dos combates esquecidos 

e salvamento das rentativas fora do tempo, a apocatastase dos momentos uto

picos "perdidos" do socialismo nao e uma operacao contemplativa dos 

surrealistas: ela esta a service da reflexao e da prarica revolucionaria do presen

te, aqui e agora - jetzt! 
Para Benjamin, nao se trata de substituir Marx pelo socialismo ut6pico: 

suas inumeras referencias ao materialismo hlstorico 0 demonstram suficiente

mente. Mas e questao de enriquecer a cultura revolucionaria com rodos os 

aspectos do passado portadores da esperanca ut6pica. 0 marxismo nao tern 

sentido se nao for rarnbem 0 herdeiro e 0 executante testamenrario de varios 

seculos de lutas e de sonhos de emancipacao
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TESE IV 

"Buscai, primeiro, 0 dequecomer e 
uestir. e 0 reino de Deus vos advird por si. " 

Hegel, 1807. 

A luta de classes, que um historiadorescolado em Marx tem semprediante dos 

olbos, euma luta pelas coisas brutas e materiais, sem as quais ndo hd coisas finas e 

espirituais. Apesar disso, estas ultimas estdo presentes na luta de classes de outra 

maneira que ada representaca» de uma presaque toeaao vencedor. Elasestdo vivas 

nessa luta como confianra, como coragem, como humor, como astucia, como tena

cidade, e elas retroagem ao[undo longlnquodo tempo. Elaspordo incessantemente 

em questdo cada vitoria que couberaosdominantes. Comoflo res que uoltam suas 

coralaspara 0 sol, assim 0 que/oi aspira, por um secreta beliotropismo, a uoltar-se 

para 0 solque estda se levantar no ceu da historia. Essa mudanca, a mais imper

ceptivel de todas, 0 materialista historico tem que saber discernir. 34 

Comecemos pelo texto de Hegel - inversao ironica de uma passagem bern 

conhecida do Evangelho cristae: ilustra maravilhosamente 0 metodo benja

miniano de citacao, que consiste em retirar do autor seu texto como urn ladrao 

que age nas estradas e se apropria das joias de urn rico viajante. A passagem e 

literalmente tirada de seu contexto, Hegel, 0 grande filosofo idealista, testernu

nha aqui 0 materialismo mais elememar... 

Ao mesmo tempo, a epigrafe liga a tese IV as duas anteriores, ou seja, ao terna 

da redencao: nada de salvacao sem transformac;:6es revolucionarias da vida 

material. 0 conceito de Reino de Deus que aparece aqui lembra 0 de Thomas 

Munzer, tal como Friedrich Engels 0 apresenta em seu Der deutscbe Bauernkrieg 

[A guerra dos camponeses] (1850): "Para Munzer, 0 reino de Deus era sirn

plesmente uma sociedade em que nao haveria rnais nenhuma diferenc;:a de clas

ses, nenhuma propriedade privada, nenhum poder de Estado estrangeiro 

autonomo se opondo aos membros da sociedade."35 Sem isso, Benjamin nao 

chegaria a secularizar tao integralmenre a dimensao teologica do conceito. 

34 A ciracao de Hegel enconrra-se em uma carta de 30 de agosro de 1807 ao major Knebel. 

35 F. ENGELS, "La guerre des paysans" em La revolution democratique bourgeoise en 
Allemagne (Paris, Editions Sociales, 1951), p. 53. 
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o marerialismo hist6rico - "a escola de Marx" - que aqui, obviamente, erein

terpretado por Benjamin, em suas pr6prias palavras, trata-se de uma versao 

hererodoxa, heretica, idiossincratica, lnclassiflcavel. De certa maneira, nesse 

caso, Benjamin esta proximo de Brecht: como de, inslste na prioridade das coisas 

"brutas e materials". "Em primeiro lugar, a cornida, depois amoral", cantarn 

os personagens de A opera dostris uintens': Todavia, ao contrario de seu amigo, 

Benjamin atribui uma lmportancia capital as forc;:as espirituais e marais na luta 

de classes: a fe - traducao benjaminiana da palavra Zuversicht - a coragem, a 

perseveranc;:a. A lista das qualidades espirituais inclui tambern duas que sao 

perfeitarnente "brechtianas": 0 humor e sobretudo a astucia dos oprimidos. 

Existe, entao, em Benjamin, uma dialetica do material e do espiritual na 

luta de classes que vai alern do modelo bern mecanicista da infra-estrurura e da 

superestrutura: 0 que esra em jogo na lura e material, mas a motivacao dos 

atores sociais e espiritual. Se nao Fosse estimulada por algumas qualidades rnorais, 

a classe dominada nao conseguiria lutar por sua libertacao, 

Tenternos circunscrever mais de perto 0 marxismo benjaminiano. 0 con

ceito mais importance do materialismo hist6rico nao e, para ele, 0 materia

lisrno fllosofico abstrato: ea luta de classes. Eela "que urn historiador escolado 

em Marx tern sempre diante dos olhos". E ela que permite compreender 0 

presente, 0 passado e 0 futuro, assim como sua ligacao secreta. Ela e0 lugar em 

que teoria e praxis coincidem - e sabe-se que foi essa coincidencia que arraiu 

Benjamin, pela primeira vez, para 0 marxismo, quando leu Historia e conscien

cia de classe de Lukacs em 192436
• 

Embora quase todos os rnarxistas se reflrarn a lura de classes, poucos lhe 

dao uma atencao tao apaixonada, tao intensa, tao exclusiva quanto Walter 

Benjamin. 0 que the interessa, no passado, nao e0 desenvolvimento das forc;:as 

produtivas, a contradicao entre forcas e relacoes produtivas, as formas de pro

priedade ou do Estado, a evolucao dos modos de producao - temas essenciais 

da obra de Marx - mas a luta ate a morte entre opressores e oprimidos, ex

ploradores e explorados, dorninanres edominados. 

. "Die Dreigroscbenoper" red. bras.: "A opera dos tres vintens" em Teatro complete. 

Sao Paulo, Paz e Terra, 2004, V. 2]. 

36 Carta a G. Scholem, 16 de setembro de 1924, Correspondance, T, p. 325. 
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Assim, a historia the parece uma sucessao de vit6rias dos poderosos. 0 

poder de uma classe dominante nao resulta simplesmente de sua forca econo

mica e polftica ou da disrribuicao da propriedade, ou das transformacoes do 

sistema produtivo: pressupoe sempre urn triunfo hist6rico no combate as clas

ses subalternas. Contra a visao evolucionista da hist6ria como acurnulacao de 

"conquistas", como "prcgresso" para cada vez mais liberdade, racionalidade ou 

civilizacao, ele a percebe "de baixo", do lado dos vencidos, como uma serie de 

vit6rias de classes reinantes. Sua forrnulacao se distingue tambern, de maneira 

muito evidente, da celebre Frase de Marx e Engels no Manifesto comunista", 

que enfatiza a viroria das classes revolucionarias no curso da hist6ria - salvo no 
~ 

caso excepcional da "rulna comum das classes em luta". I 
No enranto, cada novo cornbate dos oprimidos coloca em questao nao s6 a 

dorninacao presente, mas tambern as vitorias do passado. As coisas finas e 

espirituais da luta atual "rerroagern" ao passado longinquo - 0 "fundo longin I 
quo do tempo". 0 passado eiluminado pela luz dos cornbares de hoje, pelo sol 

que se levanta no ceu da historia, A metafora do sol era uma imagem tradicio I
nal do movimento operario alernao: "Broder, zu Sonne, zur Freiheit" (Irrnaos, 

rumo ao sol, rumo a liberdade), proclamava 0 velho hino do partido 

socialdemocrata, Mas rratava-se do sol do futuro que ilumina 0 presente. Aqui, 

gra<;:as ao sol do presente, 0 significado do passado se transforma para nos. 

Assim como, no exemplo citado acirna, Thomas Miinzer e a guerra dos cam

poneses no seculo XVI foram relnterpretados por Friedrich Engels - e, mais 

tarde, por Ernst Bloch - aluz dos cornbates do movimento operario moderno". 

As luras atuais colocam em questao as vitorias historicas dos opressores, 

porque minam a legitimidade do poder das classes dorninantes, antigas e atuais. 

Benjamin se opoe, nesse caso, irnplicitarnente, a uma certa concepcao evo

lucionista do marxismo - ji presente em algumas passagens de Marx (entre 

.	 Manifestder Kommunistiscben Partei, 1848 [ed, bras.: Manifesto comunista, Sao Paulo, 
Boitempo, 1998]. 

37	 Curiosamenre, nas notas preparatorias, Benjamin parece rejeitar a possibilidade de 

que a guerra dos camponeses sirva de referenda hist6rica as lucas operarias moder

nas. Ete nao se referea F. Engels ou a E. Bloch, mas it obra do historlador Zimmerman 

(GS 1,3, p. 1236). Mas essa observacao nao foi imegrada as teses: teria mudado 
de opiniao? 
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outras. no Manifesto comunista enos artigos sobre a India dos anos 1850) 

que justifIca as vit6rias da burguesia no passado pelas leis da hist6ria, a neces

sidade de desenvolver as [orcas produtivas ou a imaturidade das condicoes 

para a emancipa<;:ao social. 
A relacao entre hoje e onrem nao e unilateral: em urn processo erninen

rernente dialenco, 0 presente ilumina 0 passado, e 0 passado iluminado torna-se 

uma forca no presente. Os antigos combates se voltam "para 0 sol que esta a 

se levantar" mas, uma vez rocados por essa claridade, alimentam a consciencia 

de classe daqueles que sublevam hoje. Nesse caso, 0 "sol" nao e, como na tra

di<;:ao da esquerda "progressista", 0 simbolo do acontecimento necessario, 

inevitavel e "natural" de urn mundo novo", mas da propria lura e da utopia 

que a inspira. 

38 Segundo Plekhanov, a vit6ria do programa socialista etao mevnave! quanta 0 nasci

memo do sol amanha... 
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TESE V
 

A verdadeira imagem do passado passa celere e furtiva. Esomente como imagem 

que fampeja justamente no instantede sua recognoscibilidade, para nunca maisser 

vista, que 0 passado tem de sercapturado. ';4 verdade nao nosescapard" _ essafrase 

de Gottfried Keller indica, na imagem que 0 Historicismo jaz da historia, exata

mente 0 ponto em queelaebatidaem brechapelomaterialismo historico. Pois euma 

imagem irrestituivel do passado que ameafa desaparecer com cada presente que 
ndo se reconbece como nela visado.39 

Uma primeira versao da tese V ja se encontra no ensaio sobre Fuchs de 

1936: contra a atitude contemplativa do historiador tradicional, Benjamin 

enfatiza 0 engajamento ativo do adepto do material~smo hist6rico. Seu objeti 

vo e descobrir a constelac;:ao critica que urn fragmenro do pass ado forma preci

samente com urn momento do presenre, A dirnensao politica e ativa dessa 

relacao com 0 passado eexplicitada em uma das nossas notas preparat6rias da 

tese: "Esse conceito [do presenre] cria entre a escrita da hist6ria e a politica 

uma conexao, idenrica aqueia, teol6gica, entre a rememorac;:ao e a redencao, 

Esse presenre se traduz em imagens que podem ser chamadas de dialeticas. 

Elas representam uma intervenc;:ao salvadora (~ettenden Einjal~ da humanida

de" (GS I, 3, p. 1248). Reencontramos a ideia paradoxal _ mas essencial a 
atirude intelecrual de Benjamin - de uma especie de identidade entre certos 

conceitos teol6gicos e seus equivalentes profanos, revolucionarios. Por ourro 

lado, nao convern perder de vista que "a intei-venc;:ao salvadora" tern por objero 

tanto 0 passado quanro 0 presenre: historia e poHtica, rememorac;:ao e reden
c;:ao sao insepaniveis. 

39 Ha urn perfodo no final que figura sornenre em algumas variames das teses (ef. GS1, 

3, p. 1247-1248) - "A boa nova, que traz ofeganre 0 historiador do passado, sai de 
urna boca que, ralvez, no rnornenro em que se abre, ja fala no vazio", Alern disso, 
a versao franeesa redigida por Benjamin se distingue por urna referencia a Dame: "A 

verdade irnove], que so espera 0 pesquisador, nao eorresponde de maneira alguma ao 
coneeico de verdade em materia de historia, Ela se ap6ia muiro mais no verso de 

Dame que diz: Trara-se de uma imagem rinica, insubstituivel, do passado, que se 
esvaiu com cada presente que nao soube se reconhecer visado por ela" (GS I, 2, 
p. 1261). 
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o conceito de "dialerica' e, aqui, extraldo por Benjamin da linguagem 

hegeliana-marxista: de cent a dar conta da natureza de uma imagem "salvadora' 

que se propoe asuperacao - Aufhebung- das contradicoes entre 0 passado e 

o presente, a teoria e a pratica. 

Urn exemplo - que nao e de Benjamin - permite esclarecer a tese V. A 

imagem dialerica de "revolucao perrnanenre", formulada por Trotski em 1905

1906, era baseada na percepcao de uma consrelacao crfrica entre a revolucao 

russ a de 1905 e a Comuna de Paris de 1871. Mas essa imagem fugaz, que 

"lampeja jusrarnenre no insrante de sua recognoscibilidade" para 0 historia

dor/ator politico, foi perdida. 0 movimento cperario russo da epoca nao se 

viu envolvido com a Comuna de Paris: tanto os mencheviques quanro os 

bolcheviques - ver os escritos de Lenin em 1905 - rejeitavam explicitamente a 

referencia 11 Comuna, criticada por ter "confundido a revolucao dernocratica e 

o proletariado'?". A feliz mensagem que 0 historiador/militante manifesrou, 

"ate cansar", do passado caiu no vazio. Sed preciso esperar uma duzia de anos 

para que, com as "reses de abril" de Lenin - que invocam 0 paradigma da 

Comuna de 1871 -, possa surgir uma nova consrelacao, dessa vez com exiro. 

Urn comenrario esclarecedor de Jeanne Marie Gagnebin sobre a "historia 

aberta" de Benjamin se aplica exatarnente a tese V: Benjamin compartilhava 
i,~,' com Proust a "preocupacao de salvar 0 passado no presente, grac;:as apercepcao 

de uma semelhanca que transforma os dois. Transforma 0 passado porque este 

assume uma nova forma, que poderia rer desaparecido no esquecimento, trans

forma 0 presente porque este se revela como a realizacao POSSIVe! da promessa 

anterior - uma promessa que poderia se perder para sernpre, que ainda pode 

ser perdida se nao for descoberra inscrita nas linhas aruais"!', 

40	 Em Lesdeux tactiquesde la social-democratic dans la revolution democratique (1905), 

Lenin observa que a Comuna foi urn governo operario "que nao sabia e nao podia 

distinguir entre os elementos das revolucoes democrarica e socialista, que confundia as 

tarefas da lura pela republica com as tarefas da lura pelo socialismo [...] Em poucas 
palavras [...]: foi urn governo como ndo deveser 0 nosso" (grifos de V 1. Lenin). Em: 

V. LENINE, Oeuvres (Moscou, Ed. Du Progres, 1996), t. 9, p. 77. A expressao "0 

nosso" se refere ao futuro governo russo dernocratico revolucionario que Lenin afir
maya ser seu desejo. 

4\ J. M. GAGNEBIN, "W. Benjamin ou a historia aberta", prefacio a W. BENJAMIN, Obras 
escolhidas I (Sao Paulo, Brasiliense, 1985), p. 16. 
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Krista Greffrath observa que essa tese signiflca, de fato, a historiciza<;:ao 

mais radical da verdade hist6rica: a pr6pria imagem real do passado esubme

tida ao processo hist6rico. Enquanro a historia nao para, nao se pode dizer a 

ultima palavra sobre 0 passado. Essa interpreta<;:ao einteressante, mas extrema

mente restritiva: limita a Rettung [salvacao] ao dornfnio historiograflco, e es

quece 0 da interven<;:ao politica. Ora, como vimos, os dois sao estritamente 
inseparaveis para Benjamin". 

Urna objecao a essa concepcan "polftica" do passado merece ser levada em 

conra: sera que ela nao corre 0 risco de levara uma revisao "orwelliana" do passa

do, em Iuncao das necessidades polfticas atuais de urn aparelho ou de urn 

Estado rotalitario - como ja demonstrou copiosamenre a pratica stalinista na 

VRSS do flnal dos anos 1930? No entanto, 0 argumento de Benjamin se dis

tingue radicalmente desse modelo totalirarlo em vdrios aspectos: 

a)	 para ele, nao se trata, em rnornento algum, de se pretender urn monopoljr, 

da verdade historica e, menos ainda, de impo-la a toda a sociedade; 

b)	 enquanro 0 aparelho stalinista aflrma deter uma verdade imutave], defl

nitiva e flxada de uma vez por todas, ao negar qualquer mudanca passa

da ou futura, Benjamin fala de uma imagem celere e furtiva, visfvel 

apenas no "tempo de urn relampago"; 

c)	 para Benjamin, nao ha lugar para urn aparelho ou urn Estado que exer

ca uma hegemonia Ideologlca. 0 historiador eurn individuo que corre 

sempre 0 risco de nao ser compreendido em sua epoca, 

42 Cf. K. GREFFRATH, "Der historischer Materialist als dialektischer Historiker" em 
P.	 BULTHAUPT (org.), Materialien zu Benjamins Thesen, cir., p. 226.
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TESE VI 

Articular 0 passado bistoricamente ndo significa conheci-lo "sal como elepro

priamentefor: Significa apoderar-se de uma lembrancatal como elalampeja num 

instante de perigo. lmporta ao materialismo historico capturar uma imagem do 

passado como ela inesperadamente se coloca para 0 sujeito bistorico no instante do 

perigo. 0 perigoameaca tanto 0 conteudo dado da tradicdo quanto osseusdestina

tdrios. Para ambos 0 perigo i unico e 0 mesmo: deixar-se transformar em instru

mento da classe dominante. Em cada epoca i preciso tentar arrancara transmissdo 

da tradiaio ao conformismo que estd na iminencia de subjugd-Ia. Pois 0 Messias 

ndo vem somente como redentor; ele uem como vencedor do Anticristo. 0 dom de 

atear ao passado a centelha da esperanca pertence somente aquele historiador 

que estdperpassado pela conuiccdo de que tambem os mortos ndo estardo seguros 

diante do inimigo, se elefor vitorioso. E esse inimigo ndo tem cessado de uencer. 

A tese corneca rejeitando a concepcao historicista/positivista da historia, 

representada pela celebre frase de Ranke, historiador prussiano conformista e 

conservadar: a tarefa do historiador seria, sirnplesmente, de representar 0 pas

sado "tal como ele propriamente foi". 0 pretenso historiador neutro, que ace

de diretamente aos fatos "reais", na verdade apenas confirrna a visao dos 

vencedores, dos reis, dos papas, dos imperadores - tema privilegiado na 

historiografla de Ranke - de todas as epocas, 

o momenta de perigo para 0 sujeito hist6rico - ou seja, para as classes 

oprimidas (e para 0 historiador que optou por este campo) - eaquele em que 

surge a imagem autentica do passado. Par que? Provavelmente porque nesse 

momenta se dissolve a visao confortavel e preguicosa da historia como "pro

gresso" ininterrupto. 0 perigo de uma derrota atual agu<;:a a sensibilidade pelas 

anreriores, suscita 0 interesse dos vencidos pelo cornbate, estimula urn olhar 

critico voltado para a historia. Benjamin talvez pense tambern em sua propria 

siruacao: nao foi 0 perigo iminente em que ele se encontrava em 1939-1940

prisao, internacao nos campos de concentracao, entrega pelas autoridades 

vichystas aGestapo - que provocou a visao singular, unica mesrno, do passado 

que emana das teses "Sobre 0 conceito de historia"? 

No rnornento do perigo, quando a imagem dialetica "larnpeja", 0 hisroria

dor - ou 0 revo lucionario - deve dar prova de presen<;:a de espirito 
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(Geistesgegenwart) para captar esse mornento unico, essa ocasiao fugaz e preca

ria de salvacao (Rettung) , antes que seja demasiadamente tarde (GS I, 3, 

p. 1242). Porque, como enfatiza a versao francesa de Benjamin, essa lembran

ca, que se apresenta num instante de urn perigo, pode ser precisamente 0 que 

"0 salva" (GS I, 2, p. 1263). 

o perigo e duplo: transformar tanto a historia do passado - a tradicao dos 

oprimidos - quanto 0 sujeito historico atual - as classes dominadas, "novos 

destinatarlos" dessa tradicao - em instrurnento nas maos das classes dorninan

res. Extirpar a tradicao ao conformismo que se quer dominar e restituir ahis

toria - por exemplo ada Revolucao Francesa ou a de 1848 - sua dimensao de 

subversao da ordem estabelecida, edulcorada, obliterada ou negada pelos his

toriadores "oficiais". Somente assim 0 adepto do materialismo historico pode 

"atear ao passado a centelha da esperanca" - uma centelha que pode incendiar 

a polvora no presente. 

o historiador revolucionario sabe que a vitoria do inimigo atual ameaca 

ate os mortos - nao necessariamente da forma primitiva e grosseira como a 

restauracao monarquica dos Stuarts maltratou as ossadas de Cromwell, mas 

pela Falsiflcacao ou pelo esquecimento de seus combates. Ora, "esse inimigo 

nao tern cessado de veneer": do ponto de vista dos oprimidos, 0 passado nao e 

uma acumulacao gradual de conquistas, como na historiografla "progressista", 

mas sobretudo uma serie interrninavel de derrotas catastroficas: esmagamento 

da sublevacao dos escravos contra Roma, da revolta dos camponeses anabatistas 

no seculo XVI, de junho de 1848, da Comuna de Paris e da insurreicao 

spartakista em Berlim em 1919. 

Mas nao se trata apenas do passado: em sua propria traducao francesa, 

Benjamin escreve: "Nessa hora, 0 inimigo ainda nao acabou de triunfar,' A 

hora era, em 1940, a "rneia-noite no seculo" - para retomar a bela expressao de 

Victor Serge. As vitorias do inimigo foram monumentais: derrota da Espanha 

republicana, pacta alernao-sovietico, ocupacao da Europa pelo III Reich. 

Aquele inimigo, Benjamin conhecia bern: 0 fascismo. Ele representa, para 

os oprimidos, 0 perigo supremo, 0 maior a que ja foram expostos na hist6ria: 

a segunda morte das viti mas do passado e 0 massacre de todos os adversaries 

do regime. A falsificacao, em escala sem precedentes, do passado, e a transfer

rnacao das massas populares em instrumento das classes dominantes. Obvia
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Meissonnier, La barricade. 

mente, apesar de sua vocacao de Cassandra e seu pessimismo radical, Benja

min nao podia preyer Auschwitz... 

Em uma nota redigida para a conferencia de Pontigny sobre Baudelaire 

(1939), Benjamin observou que as multidoes hoje sao "manipuladas pelas rnaos 
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dos ditadores". Mas nao se desespera ao "ver, nessas rnultidoes dominadas, 

micleos de resistencia - rnicleos que formaram as massas revolucionarias de 

1848 e os partidarios da Comuna'Y, Ern outras palavras: ern urn momenta de 

perigo supremo apresenta-se uma constelacao salvadora que liga 0 presente ao 

passado. Urn passado ern que brilha, apesar de rudo, na sombra da noite do 

fascismo rriunfanre, a estrela da esperanca, a esrrela messianica da redencao 

Der Stern der ErlOsung de Franz Rosenzweig - a cenrelha da sublevacao revo

lucionaria. 

Ora, escreve Benjamin, "0 Messias nao vern somente como redentor; ele 

vern como 0 vencedor do Anticristo", Comentando essa passagem, Tiedemann 

constata urn paradoxo surpreendente: "Ern nenhum outro lugar Benjamin fala 

de modo tao diretarnente teol6gico quanto aqui, mas ern nenhum outro lugar 

de tern uma intencao tao materialista." E preciso reconhecer, no Messias, a 

classe proletaria e no Anticrisro as classes dominantes". 

A observacao epertinente, mas poderlamos acrescentar, para uma maior 

precisao: 0 equivalente - 0 "correspondente" - profano do Messias sao os nu

cleos de resisrencia antifascisra, as futuras massas revolucionarias herdeiras da 

tradicao de junho de 1848 e de abril-maio de 1871. Quante ao Anticrisro 

urn reologumeno cristae que Benjamin nao hesita ern integrar a seu argumen

to messianico de inspiracio explicitamente judaica - seu hornologo secular 

e, sem duvida alguma, 0 III Reich hitlerista. 

Ern uma analise de 1938 do romance de Anna Seghers, Die Rettung 

[A salvacao] - que conta a hist6ria de urn dos nucleos de resistentes comu

nisras na Alemanha nazista - Benjamin escreve: "0 III Reich parodia 0 socia

lismo como 0 Anticristo parodia a promessa messianica?". Para esbocar esse 

paralelo surpreendenre, de se inspirou ern escritos de seu amigo, 0 teologo 

protestante e socialista revolucionario suico Fritz Lieb, que havia definido 

43 W BENJAMIN, "Notes sur les Tableaux parisiens de Baudelaire", 1939, GS I, 2, 
p.748. 

44 R. TIEDEMANN, "Historischer Materialismusoder politischerMessianismus? Politische 
Gehalte in der Geschichtsphilosophie Walter Benjamins", em P. BULTHAUP (org.), 
Materialien zu Benjamins Tbesen, cit., p. 93-4. 

45 W BENJAMIN, "Eine Chronik der deutschen Arbeitslosen", GS 1II, p. 539. 
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o nazisrno, desde 1934, como Anticristo moderno. Ern uma conferencia 

de 1938, Lieb expressara sua esperanc;:a de ver a derrora do Anricrlsto ern 

urn ultimo cornbate contra os judeus, que assistiria aaparicao do Messias - 0 

Cristo - e ao estabelecimento de seu Reino milenar". 

46 C. KAMBAS, "Wider den 'Geist der Zeit'. Die antifaschistischePolitik Fritz Liebsund 
Walter Beijamins" em]. TAUBES (arg.), Der Furst dieser WeltCarls Schmitt und die 
Folgen (Munique, Fink, 1983) p. 582-3. Lieb e Benjamin compartilhavam da con

viccao de que era preciso resistir ao fascismo com armas na mao. 
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TESE VII 

"Considerai a escuriddo e 0 frio intenso 
Neste vale, onde ressoam lamentos. " 

Brecht, A opera dos tres uintens. 

Ao bistoriador que quiser reviver uma ep~ca, Fustelde Coulanges recomenda 

banir de sua cabeca tudo 0 que saiba do curso ulterior da historia. Ndo sepoderia 

caracterizar melhor0 procedimentocom0 qual o materialismohistorico rompeu. E 
um procedimento de identificafao afetiva. Sua origem e a indolencia do coracdo, a 

acedia, que hesita em apoderar-se da imagem bistorica autentica que lampejafu

gaz. Para osteologos da ldade Media ela contauacomo 0 fundamento origindrioda 

tristeza. Flaubert, que bem a conbecera, escreve: "Peu de gens devineront combien 

il a fallu etre triste pour ressusciter Carthage." . A natureza dessa tristeza torna

se mais nitida quando se leuanta a questdo de saber com quem, afinal, propria

mente 0 historiador do Historicismo se identifica afetivamente? A resposta e, 

inegauelmente: com 0 vencedor. Ora, os dominantes de turno sao os herdeiros de 

todos os que, algum dia, venceram. A identificafao afetiva com 0 vencedor ocorre, 

portanto, sempre, em proveito dos uencedores de turno. Isso diz 0 suficientepara 0 

materialismo bistorico. Todo aquele que, ate boje, obteue a vitoria, marchajunto 

no cortejo de triunfo que conduz osdominantes de hoje fa marcharem]por cima 

dos que, boje, jazem por terra. A presa, como sempre de costume, e conduzida no 

cortejo triunjante. Chamam-na bensculturais. Eles terdo de contar; no materialis

mo historico, com um observador distanciado, pais 0 que ele, com seu olhar; abarca 

como bensculturais atesta, sem excecdo, uma prouenirncia que ele ndo pode consi

derarsem horror. Sua existincia ndo sedevesomenteao esforfo dosgrandes genios, 

seus criadores, mas, tambem, acorueia sem nome de seus contempordneos. Nunca 

hd um documento da cultura que ndo seja, ao mesmo tempo, um documento da 

barbdrie. E, assim como ele ndo estdlivre da barbdrie, tambem ndo0 estd 0 processo 

de sua transmissao, transmissao na qual ele passou de um vencedor a outro. Por 

isso, 0 materialista historico, na medida dopossive/' seafastadessa transmissao. Ele 

considera como sua tarefa escovar a historia a contrapelo. 

"Poucas pessoas serao capazes de imaginar como foi preciso esrar triste para ressusci
tar Carrago." 
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A polernica contra Fustel de Coulanges - historiador frances positivista e 

reacionario do seculo ){]X47 _ continua a das teses anteriores contra Ranke e 0 

historicismo alemao: 0 passado pode ser compreendido sornente a luz do pre

sente, sua imagem verdadeira e celere e furtiva - "lampeja". Mas Benjamin 

introduz, aqui, um concito novo: a EinfUhlung, cujo equivalente mais proxi

mo seria a ernpatia, masque e!e proprio traduzira por "ldentificacao afetiva". 

Ele acusa 0 historicismode identiflcacao com os vencedores. Evidentemente, 

o rermo "vencedor" naose refere, aqui, as batalhas ou as guerras comuns, mas 

a "guerra das classes", emque um dos campos, a c1assedirigente, nao cessou de 

veneer os oprimidos - desde Spartacus, 0 gladiador rebelde, ate 0 Spartakusbund 

(Liga Espartaquista) de Rosa Luxemburgo, e desde 0 Imperium romano ate 0 

Tertium Imperium hitlerista. 
A origem da empatia que se identifica com 0 cortejo dos dominadores 

encontra-se, segundo Benjamin, na acedia, termo latino que designa a indo

lencia do coracao, a melancolia. Por que? Qual e a relacio entre a acedia e a 

EinfUhlung? A rese VIInao a explica de maneira alguma, mas e POSSIVe! encon

trar a chave do problema em Origemdo drama barroco alemdo (1925): a acedia 

e 0 sentimento melancdico da todo-poderosa fatalidade, que priva as ativida

des humanas de qualquer valor. Conseqiientemente, ela leva a uma submissio 

total a ordem das coisasque existem. Enquanto meditacao profunda e melan

colica, e1a se sente atraida pela majestade solene do cortejo dos poderosos. 0 

melancolico. por excelecia, dominado pela Indolencia do coracao - a acedia

e 0 cortesao. A rraicao Ihe e habitual porque sua submissao ao destino 0 faz 

sempre se [untar ao campo do vencedor'". 

47 Numa Denis Fustel deCoulanges (1830-1899) era urn adversirio declarado da demo
cracia e da Republica. Defensor da familia, da religiao e da propriedade, recusa-se 
a aceitar 0 sufrigio unlversal, que considera responsive! pelo flrn do Imperio, pela der
rota de 1870 e pela Comuna. Positivista, considerava que "a hist6ria e ciencia pura, 

uma cienciacomo a nsica ou como a geologia". Cf. C. DELACROIX; F. DOSSE; P. GARCIA, 

Les courants historiques en France, XIX eXX siMes (Paris, Armand Colin, 1999), p.73-6 
e F. HARTOG, Le )(Dr side et l'histoire: Ie cas Fustel de Coulanges (Paris, PUF, 1988), 

p.341-2. 
48 W. BENJAMIN, Les ori~nes du drame baroque allemand (Paris, F1ammarion, 1985), 

p. 150, 151, 167. [Ed. bras.: Origem dodrama barroco alemiio, Sao Paulo, Brasiliense, 

1984. trad. SergiO Paulo Rouanet.] 
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I o equivalente moderno do corresao barroco e 0 historiador conformista. 
I! 

Ele rambern opta sempre pela identificas;ao objetiva com 0 cortejo triunfante'I 

I
];i.
I
'

dos dorninantes. 0 grande historiador von Sybel, disdpulo de Ranke, nao 

hesitava em proclamar que, aos olhos do historiador, 0 sucesso e"0 juiz supreIII 

mo... e a instancia direta de decisao", Essa postura nao eapanagio da his to rio
ill 
il	 grafia alernji: Benjamin cita Fustel de Coulanges. Ele poderia ter mencionado 

rarnbem Victor Cousin que, em sua Introduction Ii l'bistoire de fa philosophie 

[Introducao a hist6ria da filosofia] (1828) desenvolve uma impressionante "fi

losofia dos vencedores", que associa a uma elegancia adrniravel, ao sucesso e a 
"moralidade": 

Eu absolvo a vit6ria como necessaria e util: eu me disponho a absolve-la, ago

ra, como justa, no senti do mais estrito da palavra; eu me disponho a demons

trar a moralidade do sucesso. Norrnalmente, s6 se ve no sucesso 0 triunfo da 

forca, e uma especie de simpatia sentimental nos leva em direcao ao vencido; 

espero rer demonstrado que, uma vez que epreciso haver sempre urn vencido, 

e que 0 vencedor esernpre quem deve se-lo, epreciso provar que 0 vencedor 

nao s6 serve acivillzacao, mas emelhor, mais moral, e que, por isso, eo vence

dor. Se nao Fosse assim, haveria contradicao entre a moralidade e a civilizacao, 

o que e irnpossivel, ja que uma e outra sao apenas dois lados, dois elementos 

distintos, mas harmoniosos da mesma ideia." 

Eprecisamente contra esse historicisrno servil que Benjamin se subleva, ao 

propor "escovar a historia a contrapelo", Ele se inspira, aqui, sem duvida algu

rna, no primeiro Nietzsche, aquele da Segunda consideracdo intempestiva: da 

utilidade e desvantagem da historia para a vida" (1873), obra lida, admirada e 

citada (inclusive nas teses) por Benjamin. 

Nietzsche simplesmenre sentia desprezo pelos historiadores que "nadam e 

se afogam no rio do futuro", que praticarn "a adrniracao nua do sucesso" (nackte 

49 V. COUSIN, Cours de philosopbie. Introduction Ii fa phifosophie de l'bistoire, 1828 
(Paris, Fayard, 1991), p. 242, citado par M. RiOT-SARCEY, Le reel et l'utopie: essai sur 
lepolitique du XIX' siecle (Paris,Albin Michel, 1998), p. 44. 

Unzeitgemaje Betrachtungen: Zwfites Stuck: 110m Nutzen undNachteilderHistoirefUr 
das Leben led. bras.: Segunda consideraoio intempestiua: da utilidadee desvantagem 
da historia paraa vida, Rio de Janeiro, Relume-Dumara, 2003]. 

Bewunderung des Erfolges) e "a idolatria do factual" (Gotzendienst des Tatsdcb

fiches); em suma, que dizem sempre "sirn" com a cabeca para todo poder, de 

maneira "chinesa mecanica". Para ele, a diabo e0 verdadeiro senhor do sucesso 

e do progresso: a virtude, para a historiador, consiste em se opor a tirania do 

real, a "nadar contra as ondas da historia" e em saber lutar contra elas'", 

Benjamin compartilhava inteiramente desses sentimentos e neles inspirou 

sua recusa a imitar os que acariciam em seu sentido "0 pelo muito luzidio" 

expressao ironica que utiliza em sua traducao da tese VII - da hist6ria. A dife

renca decisiva entre os do is eque a critica de Nietzsche e feita em nome do 

individuo rebelde, 0 her6i - mais tarde, 0 super-homern. A de Benjamin, ao 

contrario, e solidaria aos que cairam sob as rodas de carruagens majestosas e 

magnificas denominadas Civilizacao, Progresso e Modernidade. 

Escovar a hist6ria a contrapelo - expressao de urn formidavel alcance 

hisroriograflco e politico - significa, entao, em primeiro lugar, a recusa em 

se juntar, de uma maneira ou de outra, ao cortejo triunfal que continua, 

ainda hoje, a marchar sobre daqueles que jazem por terra. Pensa-se nessas 

alegorias barrocas do rriunfo, que representam os principes no alto de uma 

magnifica carruagem imperial, as vezes seguidos por prisioneiros e areas trans

bordando de aura e de j6ias; ou nesta outra imagem, que aparece em 

Marx para descrever 0 capital:]ugg-ernaut, a divindade hindu instalada em uma 

imensa carruagem, sob as rodas da qual sao lancadas criancas destinadas ao 

sacrificio. Mas 0 antigo modelo, presente no espirito de todos os judeus, e0 

Arco de Tito em Roma, que representa 0 cortejo triunfal dos vencedores rorna

nos contra a sublevacao dos hebreus, portando os tesouros pilhados no 

Templo de jerusalem?'. 

50 F. NIETZSCHE, Unzeitgemaje Betrachtungen: Zwlites Stuck: 110m Nutzen und Nachteil 

der HistoirefUr das Leben (Stuttgart, Rec1am, 1982), P: 81, 83, 84, 96. 

5\ Como Brecht em seu romance Osnegocios doSenhorJulio Cesar au na pes;a 0 julga
mento deLuculus, Benjamin estava interessado nos paralelos entre as imperialismas 
romano e 0 moderno. led. bras.: Os negocios do SenhorJulio Cesar, Rio de Janeiro, 
Rocco, 1986; "0 julgamento de Luculus" em Teatro completo, Sao Paulo, Paz e Ter
ra, 1992, V. 7]. Brecht pensava - provavelmente sem razao - que as teses de Benja
min haviam sido influenciadaspela leitura de seu romance sabre Cesar (cf. B. BRECHT, 

Arbeitsjournal, cit., p. 294). 
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Como sempre, para Benjamin, 0 imperativo "escovar a historia a contrapelo" 
tern duplo significado: 

a) historico: trata-se de ir contra a corrente da versao oficial da historia, 

opondo-Ihe a tradicao dos oprimidos. Desse ponto de vista, entende-se 

a continuidade historica das classes dominantes como urn unico e enor

me cortejo triunfal, ocasionalmente interrompido por sublevacoes das 

classes subalternas; 

b)	 politico (atual): a redencao/revolucan nao acontecera gra<;:as ao curso 

natural das coisas, 0 "sentido da historia", 0 progresso inevitavel, sera 

necessario lutar contra a corrente. Deixada apropria sorte, ou acariciada 

no sentido do pelo, a historia somente produzira novas guerras, novas 

catastrofes, novas formas de barbaric e de opressao. 

Escolade Mantegna, £1 triunfo del Cesar, seculo xv. 
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Area di Tito [Area de triunfo de Tito],
 
Foro Romano, 96 d.C, gravura em eobre, seculo XVIII.
 

Encontramos aqui 0 pessimismo revolucionario de Benjamin - que, em 

seu artigo sobre 0 Surrealismo (1929), referia-se aurgente necessidade de "or

ganizar 0 pessimisrno" - oposto tanto ao fatalismo melancolico da "indolencia 

do coracao" quanto ao fatalismo otimista da esquerda o6cial- socialdemocrata 

ou comunista - certa da vitoria "inelutavel" das "forcas progressistas". 

A reflexao de Benjamin trata tarnbern do outro lado (0 barbaro) da medalha 

brilhante e dourada da cultura, esse trofeu que passa de vencedor para vence

dor, como 0 candelabro de sere braces, 0 menora do Templo de Jerusalem, no 

mesmo alro-relevo do Arco de Tito. Em vez de opor a cultura (ou a civilizacao) e 

a barbaric como dois poles que se excluem mutuamente, ou como etapas dife

rentes da evolucao historica - dois leitmotiue classicos da 6l0s06a do Ilurninis

mo - Benjamin os apresenta dialeticamente como uma unidade contraditoria. 

Os Arcos de Triunfo sao urn exemplo notavel de documentos da cultura 

que sao, ao mesmo tempo, e indissoluvelmente, documentos da barbaric 

que celebram a guerra e 0 massacre. 0 interesse que Benjamin tern por esse 

tipo de arquitetura, em sua origem na Roma antiga, em sua funcao polftica e 

ideologica, e confirrnado em Das Passagen-Werk52
• Em Infdncia em Berlim, ha 

52 Enconrram-se em DasPassagen- U7erk varias referencias ao livro de F. NOACKS, Triumph 
und Triumphbogen, publicado em 1928 pela biblioteca Warburg de Leipzig (GS V, 1, 

p. 150-2), aos poemas de Victor Hugo sobre 0 Arco do Triunfo (p. 149, 154-5), 

assim como uma citacao de Arsene Houssaye, que desereve Napoleao III entrando 

em Paris sob "dois mil areos de triunfo" (p. 199). 
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\'il
1,1 uma descricao arerrorizanr- da Siegessiiule, a col una triunfal, que ressalta 0 

Dore'" os desenhou. Essa descricao apresenta urn paralelo impressionanteI,'
,II contraste entre a graca da estatua da Vitoria que coroa 0 monumento e 

com 0 poema de Brecht que abre a tese VII. 
"Iii os tenebrosos afrescos de sua parte baixa que representam _ na imaginac;ao da 
'I' ~ A dialetica entre a cultura e a barbaric vale tambern para muitas outras 
II crianca - cenas nas quais "grupos de hornens", fustigados por turbilhoes 
rill obras de prestigio produzidas pela "corveia sem nome" dos oprimidos, desde 
II' de vento, solidificados em blocos de gelo, lanc;ados em urn escuro precipicio, 

as pirarnides do Egito, construidas pelos escravos hebreus ate 0 palacio da !' 
II sofrem como os condenados no Inferno de Dante, da maneira que Gustave 

Opera, erguido no imperio de Napoleao III pelos operarios vencidos em ju
II 

nho de 1848. Encontramos, nessa tese, a imagem invertida de urn tema caro a 

Nietzsche: as grandes obras de arte e de civilizacao - exatarnente do mesmo 

modo que as piramides - somente podem ser feitas 11. cusra dos sofrirnentos e 

da escravidao da multidao. Trara-se, para 0 fil6sofo de Sils-Maria, de urn sacri

ficio inevitavel e necessario. 

Ao escrever esse texto, sem duvida, Benjamin pensava no poema ironico 

e irreverente de Brecht "Pergunras de urn operario que le" (1935): 

Quem construiu a Tebas de sete portas? 
Nos livros estao nomes de reis. 
Arrastararn eles os blocos de pedra? 
E a Babil6nia varias vezes destruida 
Quem a reconstruiu tantas vezes? (...) 
A grande Roma esta cheia de arcos do triunfo. 
Quem os ergueu? Sobre quem 
Triunfaram os cesares? (...) 
Cada pagina uma vitoria. 
Quem cozinhava 0 banquete? 
A cada dez anos urn grande homem, 
Quem pagava a conta? 
Tantas hisrorias. 
Tantas quesroes." 

53 W. BENJAMIN, Enfance berlinoise (trad. Jean Lacoste, Paris, Maurice Nadeau, 1978), 
p. 40 led. bras.: "Infancia em Bedim" em Obras escolbidas, Sao Paulo, Brasiliense, 
1995, V. 2]. Urn exemplo interessante, que nao e citado por Benjamin mas que, sem 
duvida, ele conhecia, ea fonte de Mayence: essamagnifica obra-prima da Renascen
c;a foi erguida pelo arcebispo Albert de Brandenbourg para comemorar 0 triunfo dos 
principes sobre a revolta camponesa de 1525. As palavras Conspiratio rusticorum 

prostrata (Conspiracao dos camponeses arruinada) sao inscritas nesse monurnenro 
que, assim, faz referencia direra avitoria dos poderosos na guerta das classes. 

54 B. BRECHT, "Fragen eines lesenden Arbeiter", Kalender Geschicbten (Hamburgo, 
Rowohlt, 1989), p. 74. [Ed. bras.: Poemas 1913-1956. Sao Paulo, Editora 34,2000, 
trad. de Paulo Cesar de Souza.] 
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Gustave Dors, "Les luxurieux" [as luxuriosos], 
ilustra~ao para 0 Inferno da Divina comedie, 1861. 
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Gustave Dore, "Cocytus" [Cocito] (detalhe), 
ilustracao para 0 Inferno da Divina comedia, 1861. 

Mas a tese VII tern urn alcance mais geral: a alta cultura nao poderia existir 

sob a forma hist6rica sem 0 trabalho anonirno dos produtores diretos _ escra

vos, camponeses ou operarios - eles proprios excluidos do prazer dos bens 

culturais. Esses ultimos sao, portanto, "docurnentos da barbaric" uma vez que 

nasceram da injusrica de c1asse, da opressao social e politica, da desigualdade, 
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e porque SUa transrnissao e feita por massacres e guerras. Os "bens culturais" 

passaram da Grecia para Roma e, em seguida, para a Igreja, depois cafrarn nas 

rnaos da burguesia, desde 0 Renascimento ate hoje. Em cada caso, a elite do

minante se apropria - pela conquista, ou por outros meios barbaros - da cul

tura anterior e a integra a seu sistema de dorninacao social e ideologlco. A 

cultura e a tradicao tornarn-se, assim, como salienta Benjamin em sua tese VI, 

"urn instrumento das classes dorninantes". 

Escovar a historia cultural gegen den Strich signiflca, entao, considera-la do 

ponto de vista dos vencidos, dos exclufdos, dos parias, Por exemplo, a rica 

cultura do Segundo Imperio frances deve ser analisada - como 0 faz Benjamin 

em Das Passagen-W't-rk - levando em conta a derrota dos operarios em junho 

de 1848 e a repressao ao movimento revolucionario (Blanquil) que ela provo

cou durante varias decadas, Da mesma maneira, a brilhante cultura de Weimar 

deve ser comparada asituacao dos desempregados, dos pobres e das vitimas da 

inflacao - como em Rua de milo unica. Em outras palavras, para citar uma 

das notas preparatorias, a hlstoria da cultura "deve ser integrada ahistoria da 
Ii luta de classes" (GS I, 3, p. 1240)55.
1!~' 

Isso nao quer dizer que Benjamin seja partidario de urn "populismo cultu

ral": longe de rejeitar as obras de "alta cultura", considerando-as reacionarias, 

ele estava convencido de que muitas delas sao abertamente ou secretamente 

hostis asociedade capitalista, Trata-se, enrao, de redescobrir os momentos uto

picos ou subversivos escondidos na "heranca" cultural, quer sejam contos fan

tasticos de Hoffmann, poemas de Baudelaire, ou narracoes de Leskow. Segundo 

Richard Wolin, Benjamin, em seus ultimos ensaios e nas teses, "nao fala mais 

da Aufhebung (supressao) da cultura tradicional burguesa, perspectiva que ele 

tinha considerado em seu ensaio sobre a obra de arte e em seus cornentarios 

sobre Brecht; 0 que Benjamin considera a tarefa principal da crltica materlalis

ta e, sobretudo, a preservacao e a explicacao do potencial utopico secreto con

55 1. WOHLFARTH, "Smashing the Kaleidoscope: Walter Benjamin's Critique of Cultu

ral History" e meu proprio ensaio ''Against the Grain: The Dialectical Conception 

ofCulture in Walter Benjamin's Theses of 1940", ambos publicados em M. STEINBERG 

(org.), Walter Benjamin and the Demands ofHistory (Ithaca, Cornell University Press, 

1996). 
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tido no cerne das obras de cultura tradiclonais'P''. E verdade, desde que essa 

"preservacao" seja dialeticamente ligada ao momenta destruidor: somente que

brando a concha reiflcada da cultura oficial, os oprimidos poderao tomar pos

se desse molusco critico/ut6pico. 

Benjamin se interessa pela salvaguarda das formas subversivas e antibur

guesas da cultura, procurando evitar que sejam embalsamadas, neutralizadas, 

tornadas acadernicas e incensadas (Baudelaire) pelo establishment cultural. E 
preciso lutar para impedir que a classe dominante apague as chamas da cultura 

passada, e para que elas sejam tiradas do conformismo que as arneaca (tese VI) 57. 

Urn exemplo latino-americano recente permite ilustrar 0 significado da 

exigencia de "escovar a hist6ria a contrapelo": a comernoracao do V centenario 

da descoberta das Americas (1492-1992). As festividades culturais organizadas 

pelo Estado, pela Igreja e por iniciativas privadas sao belos exemplos de empatia 

com os vencedores do seculo XVI - uma EinfUhlung que beneficia invariavel

mente os dirigentes atuais: as elites financeiras locais e multinacionais que 

herdaram 0 poder dos antigos conquistadores. 

Escrever a historia no "sentido contrario" - expressao de Benjamin em sua 

pr6pria traducao - e recusar qualquer "identificacao afetiva' com os her6is 

oficiais do V centenario, os colonizadores ibericos, os poderosos europeus que 

levaram a religiao, a cultura e a civilizacao para os indios "selvagens". Isso 

significa considerar cada monurnento da cultura colonial - as catedrais do 

Mexico ou de Lima, 0 palacio de Cortez em Cuernavaca - como tambem urn 

produto da guerra, da exterrninacao, de uma opressao impiedosa. 

Durante seculos, a hist6ria "oficial" da descoberta, da conquista e da 

evangelizacao nao s6 foi hegernonica, como tarnbern praticamente a unica a 

56 R. WOLIN, Walter Benjamin. An aesthetic ofredemption (Columbia University Press, 

1982), p. 263-4. A meu ver, trata-se de urn dos melhores livros sobre 0 conjunto da 
obra de Benjamin. 

57 0 componence antiburgues da cultura do seculo XIX foi notavelrnente evidenciado 
por D. OEHLER em seu livro - com forte inspiracao benjaminiana - Le spleen contre 
l'oubli. [uin 1848. Baudelaire, Flaubert, Heine, Herzen, traduzido do alernao por 
Guy Petiedemange (Paris, Payor, 1996). Vertambem, do mesmo autor, Pariser BilderI 
(1830-1848). Antibourgeoise Asthetik bei Baudelaire, Daumier und Heine (Frankfurt, 
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ocupar 0 cenario politicO e cultural. Somente com a Revolucao Mexicana de 

1911, essa hegemonia comecou a ser contestada- Os afrescos de Diego Rivera 

no palacio de Cortes (1930), em Cuernavaca. marcam uma verdadeira guina

da na hist6ria da cultura latino-americana, devido a sua desmistifica<;:ao 

iconoclasta do Conquistador e a simpatia do artista pelos guerreiros indige

nas". Cinqiienta anos depois, As veias abertas da America Latina' (1981), 0 

celebre livro de urn dos maiores ensaistas do continente, 0 uruguaio Eduardo 

Galeano, registra, em uma sintese poderosa, os autos de acusacao da coloniza

cao iberica, do ponto de vista de suas vitimas e de suas culturas, os indios, os 

escravos negros, os mesricos.
 
Durante 0 debate sobre 0 V centenario, Galeano inrerveio. em terrnos qua-


se benjaminianos - nao sei se ele ja leu as teses de 1940 - para conclamar a 

~ 

,.- 

Diego Rivera, A tomada de Cuernavaca, pintura em mural,
 
EI Palacio de Cortes, Cuernavaca, Mexico, 1930.
 

Suhrkamp, 1988) led. bras.: Quadros parisienses: estetica antiburguesa em Baudelaire, 

Daumier e Heine (1830-1830), Sao Paulo, Companhia das Letras, 1997]. 

58 Encontramos 0 equivalente politico dessa obra de arte no trabalho do socialista 
men

indigenista peruano J. C. MARIATEGUI ao longo dos anos 1927-1930, principal

te as Septessais d'interpretation de la realite peruvienne [Sereensaios de interpretac;:ao
 

da realidade peruana].
 
Las uenas abiertas de America Latina led. bras.: As ueias abertas da America Latina,
 

Sao Paulo, paz e Terra, 1996].
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"celebrac;:ao dos vencidos e nao dos vencedores", e a "salvaguarda de algumas 

de nossas mais antigas tradic;:6es", como 0 modo de vida comunitario. Porque 

e "em suas mais antigas fontes" que a America pode buscar e encontrar "suas 

forcas vivas mais [ovens": "0 passado diz coisas que interessam ao futuro."59 

Enquanto a Espanha, a Europa e os Estados Unidos se apressavam em co

memorar a chegada de Crist6vao Colombo, uma reuniao latino-americana 

realizada em outubro de 1991 em Xelaju, na Guatemala _ urn dos basti6es da 

cultura maia - conclamava para a comemorac;:ao de "Cinco seculos de resisten

cia indigena e popular". Os zapatistas do Exercito Zapatista de Libertac;:ao 

Nacional (EZLN) inicialmente queriam ter feito coincidir sua sublevacao com 

o aniversario de 1492 mas, por motivos de falta de preparacao rnilitar, adiaram 

para 1994. No enranro, comandaram urn ato de reparacao simb6lica: a des

truicao em 1992, por uma mulridao de indigenas que desceu das rnontanhas, 

da estatua de Diego de Mazariega, 0 conquistador, no centro de San Cristobal 

de las Casas, capital de Chiapas. Politica, culrura e hist6ria foram intimamente 

inter-relacionadas nos enfrentamentos em torno do V cenrenano. Mas isso 
nao teria surpreendido Walter Benjamin... 

59 E. GALEANO, "El tigre azuly nuestra tierra promerlda"em Nosostros decimos no (Me
xico, SigloXXI, 1991) fed. bras.: Nos dizemos ndo, Rio de Janeiro, Revan, 1992]. 
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TESE VIII
 

A tradicdo dos oprimidos nos ensina que 0 "estado de excecdo" no qual vivemos 

ea regra. Precisamos chegar a um conceito de historia que de conta disso. Entao 

surgird diante de nos nossa tareft, a de instaurar 0 reaL estado de excecdo; e grafas 

a isso, nossa posicdo na luta contra 0 fascismo tornar-se-d melhor. A chance deste 

consiste, ndo por ultimo, em que seus adversdrios 0 aftontem em nome do progresso 

como se estefosse uma norma historica. - 0 espanto em constatar que os aconteci

mentos que vivemos "ainda" sejam possiveis no seculo XX ndo enenhum espanto 

fiLos6fico. Ele ndo estd no inicio de um conhecimento, a menos que seja 0 de mostrar 

que a representacdo da historia donde prouem aquele espanto einsustentdvel. 

Benjamin confronta, aqui, duas concepcoes da historia - com implicacoes 

polfticas evidenres para 0 presente: a confortavel doutrina "progressisra", para a 

qual 0 progresso historico, a evolucao das sociedades no senti do de mais demo

cracia, liberdade e paz, ea norma, e aquela que ele afirrna ser seu desejo, situa

da do ponto de vista da rradicao dos oprimidos, para a qual a norma, a regra da 

historia e, ao contrario, a opressao, a barbaric, a violencia dos vencedores. 

As duas concepcoes reagem de maneira diarnetralrnenre oposta ao fascis

mo. Para a primeira, trata-se de uma excecao aregra do progresso, uma "regres

sao" inexplicavel, urn parentese na marcha avante da humanidade. Para a 

segunda, a expressao rnais recente e mais brutal do "esrado de excecao perma

nente" que e a hisroria da opressao de classe, Sem duvida, Benjamin foi in

fluenciado pelas ideias de Carl Schmitt em Politische TheoLogie [Teologia political 

(I 92 1) - uma obra pela qual ele tinha muito interesse - principalmente por sua 

idenrificacao entre soberania - seja monarquica, ditatorial ou republicana - e 

estado de excecao: soberano eaquele que tern 0 poder de decisao no estado de 

excecao. Esse tema encontra-se em Origem do drama barroco: depois de ter 

citado C. Schmitt, W. Benjamin observa, a proposito da contra-reforrna: "No 

estado de excecao, quando ocasionado pela guerra, pela revolucao ou por ou

tras catastrotes, 0 principe reinante e irnediaramente designado a exercer 0 

poder ditarorial." Algumas paginas depois, acrescenta: "A teoria da soberania, 

para a qual 0 caso de excecao, ao desenvolver instancias de ditadura, torna-se 

exemplar, quase obriga que a imagem do soberano se realize no sentido do 

83 



tirano." Essas observas;6es dos anos 1920, sem duvida, estavarn presenres em 

seu espirito quando refletiu, em 1940, sobre a natureza do III Relch'", 

Essa visao das coisas permite situar 0 fascismo na cOntinuidade do cortejo 

dos vencedores como cabeca de Medusa, fisionomia suprema e ultima da 

barbarie recorrente dos poderosos. Mas e!a tern 0 grande defeito de nao ressal

tar a inovas;ao do fascismo - principalmente em sua varianre hitlerista _ em 

relacao as formas antigas de dominas;ao: 0 que a Escola de Frankfurt denorni

nard "a administras;ao total", e Hannah Arendt 0 totalitarismo. Epreciso dizer, 

em defesa de Benjamin, que as manifestas;6es mais caracterfsticas dessa ino

vacao hist6rica - 0 sistema relative aos campos de concentras;ao, as indtistrias 

da rnorte, 0 exterminio industrial dos judeus e dos ciganos _ so mente vao se 

desenvolver com toda sua fors;a aterrorlzanre ap6s sua morte, ao longo dos 
anos 1941-1945. 

Urn dos trunfos do fascismo, salienta Benjamin, e a incompreensao que 

seus adversaries manifestam em relas;ao a ele, inspirados pe!a ideologia do 

progresso. Trata-se, obviamente, da csquerda, como e!e explicira em uma das 
61 

notas preparatorias • Dois exemplos permitem ilustrar 0 que quer dizer 0 

autor das teses, 

Para a socialdemocracia, 0 fascismo era urn vestigio do passado, anacr6nico 

e pre-moderno. Karl Kautsky, em seus escritos dos an os 1920, explicava que 

o fascismo so mente seria possive! em urn pais semi-agrario como a Itdlia, mas 

jamais poderia se instalar em uma nacao moderna e industrializada como 
aAlemanha... 

Quanro ao movimento comunista oficial (stalinista), estava convencido de 

que a vitoria de Hitler em 1933 era efemera: uma questao de poucas semanas 

ou meses, antes que 0 regime nazista Fosse varrido pe!as forcas operarias e 

progressistas, sob a dires;ao esclarecida do KPD (partido comunista alernao). 

60 Les origines du drame baroque, cit., p. 66, 70. Em dezembro de 1930, Benjamin 

enviara seu Iivro a C. Schmitt, acompanhado de uma carta manifestando sua admi
racao (Hochschiitzung) e reconhecendo a influencia de suas obras sobre 0 

Trauerspielbuch (GS I, 3, p. 887). 

61 "A superioridade [do fascismo] sobre a esquerda acha sua expressao _ e nao e das 

menores - no fato de que ela se op6e a ele em nome da norma hist6rica, de uma 
especie de constitui<;:ao hist6rica media" (GS I, 3, p. 1246). 
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Benjamin cornpreendeu perfeitamente a modernidade do fascismo, sua re

lacao intima com a sociedade industrial/capitalista conternporanea. Oai sua 

critica aqueles - os mesmos - que se espantam com 0 faro de que 0 fascismo 

"ainda" seja possive! no seculo XX, cegos pe!a ilusao de que 0 progresso cientl

fico, industrial e tecnico seja incompative! com a barbaric social e polftica. 

Esse espanto nao e0 taumazein de Aristoteles, fonre de todo 0 conhecimento 

filosoflco: leva apenas aincornpreensao do fascismo e, portanto, ao erro. 

Precisamos, observa Benjamin em uma das notas prepararorias, de uma 

teoria da hist6ria a partir da qual 0 fascismo possa ser desvendado (gesichtet) 

(GSI, 3, p. 1244). Somente uma concepcao sem ilusoes progressistas pode dar 

conta de urn fenorneno como 0 fascismo, profundamente enraizado no "pro

gresso" industrial e tecnico moderno que, em ultima analise, nao era posslvel 

sendo no seculo XX. A compreensao de que 0 fascismo pode triunfar nos paises 

mais "civllizados" e de que 0 "progresso" nao 0 fad desaparecer autornatica

mente perrnitira, pensa Benjamin, me!horar nossa posicao na luta antifascista. 

Uma lura cujo objetivo final e 0 de produzir "0 uerdadeiro estado de excecao", 

ou seja, a abolicao da dorninacao, a sociedade sem classes'". 

Esse "estado de excecao" utopico e prefigurado por todas as revoltas e 

sublevacoes que interrompem apenas por urn breve momenta 0 cortejo triun

fante dos dominantes. Ele encontra tarnbern uma prefiguracao ludica - e ate 

mesmo grotesca - em algumas festas populates, como 0 carnaval: Benjamin 

concorda, nesse caso, com Bakhtin. Em urn corito dos anos 1920, publicado 

em frances com 0 titulo "En regardant passer Ie corso" [Observando 0 corso 

62 Podemos considerar, como Rainer Rochlitz - cujo Iivro conrern constaracoes inte

ressantes, principalmenre no que diz respeito as ideias esteticas de Benjamin - que 

esse objetivo eutopico e irrealista, e criticar 0 autor das resespor sua recusa obstina

da em confiar nas "rnodificacoes graduais", nas rnudancas ineviravelmenre "sobre

carregadas de compromissos e de acordos" da socialdemocracia. Mas atribuir-lhe, na 

tese VIII, "0 recurso a uma politica autoritaria, indissociavel do conceito de estado 

de excecao criado por Carl Schmitt" resulra de mal-enrendido (cf R. ROCHLlTZ, Le 
desenchantement de tart: fapbilosopbie de Walter Benjamin, Paris, Gallimard, 1992, 

p. 271). Benjamin aspira precisamenre, com radas as suas for<;:as, a verdadeira exce

<;:ao, ao fim dos poderes auroritirios, aos antfpodas de todos os "estados de exce<;:ao" 

no senrido de Carl Schmitt. 
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passar], de escreve: "0 carnaval e um esrado de excecao, Um derivado dos 

antigos sarurnais durante os quais 0 superior e 0 inferior trocavam de lugar e 

em que os escravos eram servidos por seus senhores. Ora, um estado de exce

cao nao pode ser definido precisamente, senao em oposi<;:ao total a urn esrado 
ordinario."63 

A diferen<;:a e que 0 parentese carnavalesco era apenas urn derivativo e os 

rnestres retomavam seu lugar - "no alto" - quando a festa terminava. Eviden

temente, 0 objetivo do "verdadeiro esrado de exce<;:ao" eOutro, neIe nao exisri

ria mais nem "superior" nern "inferior", nem senhores nern escravos. 

63 W BENJAMIN, Rastelli raconte... et autres recits, cit. 
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TESE IX 

"Minba asa estd pronta para 0 voo 
De bom grado uoltariaatrds 

Poispermanecesse eu tambrm tempo vivo 
Teria pouea sorte. " 

Gerhard Scholern, Salutde l'ange 
[Saudacao do Anjo]. 

Existe um quadro de Klee intitulado ':Angelus Nouus". Nele estd representado 

um anjo, que parece estara ponto de afastar-se de algo em que craua 0 seu olhar. 

Seusolhos estdoarregalados, sua boca estdabertae suas asas estdo estiradas. 0 anjo 

da historia tem de parecer assim. Ele tem seu rosto ooltado para °passado. Onde 

uma cadeia de eventos aparece diante de nos, ele enxerga uma unica catdstroje, 

que sem cessar amontoa escombros sobre escombros e os arremessa a seus pes. Ele 

bem que gostaria de demorar-se, de despertar osmortose[untar os destrocos. Mas 

doparaisosopra uma tempestade que seemaranhouem suasasas e etdoforte que 0 

anjo ndo pode mais ftchd-Ias. Essa tempestade 0 impele irresistiuelmente para 

ofuturo, para 0 qual dd as costas, enquanto 0 amontoado de escombros diante dele 

cresce ate 0 ceu. 0 que nos chamamos deprogresso eessa tempestade. 

Trata-se do texto de Benjamin rna is conhecido, citado, interpretado e utili

zado inumeras vezes nos mais variados contextos. Certamente marcou a ima

gina<;:ao de nossa epoca - sem duvida porque toea de maneira urn tanto profunda 

na crise da cultura moderna. Mas rambem porque tern uma dirnensao proferi

ca: seu preruincio tragico parece anunciar Auschwitz e Hiroshima, as duas 

grandes catastrofes da historia humana, as duas destruicoes mais monstruosas 

que vieram coroar 0 amontoado que "cresce ate 0 ceu". 

Essa tese resume "como em urn foco" 0 conjunto do documento, Trara-se 

de uma alegoria, no sentido de que seus elementos nao tern, fora do papel, 0 

significado que Ihes e intencionalmente atribuido peIo autor. Benjamin havia 

flcado fascinado peIas alegorias religiosas, particularmente por aquelas do 

Trauerspiel, 0 drama barroco alernao, em que a alegoria e"a facies hippocratica 

da historia que se apresenta para 0 espectador como uma paisagem prirnitiva 

petrificada'f". A tese IX e exatamcnte isso. 

64 W BENJAMIN, Les origines du drame baroque allemand, cit., P: 178. 
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A tese se apresenra como 0 comentario de urn quadro de Paul KIee, que 

Benjamin adquirira quando jovern. Na realidade, 0 que ele des creve tern 

muito pouca relalfao com 0 quadro: trata-se fundamentaImente da projecao 

de seus pr6prios sentimentos e ideias sobre a imagem sutil e despojada do 
artista alernao. 

Paul Klee, Angelus Nevus, 1920. Museu de Jerusalem. 
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Na corisrrucao desse texto, provavelmente Benjamin se insplrou em 

algumas passagens poericas de As flores do mal'. Por exernplo, esses versos do 

poema LXXI ("Une gravure fantasrique") parecem descrever a visao do passa

do da humanidade do anjo de Benjamin: 

o imenso e frio cemiterio sem limite,
 
Onde repousa, aluz de urn sol palido e terno,
 
Quando povo exisriu, desde 0 antigo ao moderno'"
 

Mas a relacao da tese IX com Baudelaire e mais profunda. A estrutura 

significativa da alegoria e baseada em uma correspondincia - no sentido 

baudelairiano - entre 0 sagrado e 0 profano, a teologia e a politica, que atraves

sa cada uma das imagens. Para uma das figuras da alegoria, os dois sentidos nos 

sao dados pelo proprio texto: 0 correspondente profano da tempestade que 

sopra do Paraiso e 0 Progresso, responsavel por uma "catastrofe sem tregua' e 

por urn "arnonroado de escombros que cresce ate 0 ceu", Mas, para outros, 

e preciso encontrar seu significado social e politico, referindo-se a outros escri

tos de Benjamin. 

A ternpestade que sopra do paraiso, sem diivida, evoca a queda e a expulsao 

do jardim do Eden. Foi nesses termos que Adorno e Horkheimer a interprera

ram, na passagem da Dialetica do esclarecimento que retoma a imagem de Ben

jamin - mas sem a citar!: "0 anjo com a espada em chamas, que expulsou os 

seres humanos do paralso em direcao ao caminho do progresso tecnico, e e1e 

mesmo a imagem sensivel desse progresso'T". Qual e 0 equivalente profane 

desse paraiso perdido do qual 0 progresso nos distancia cada vez mais? Varies 

,	 C. BAUDELAIRE, LesFleurs du mal led. bras.: Asflores do mal, edicao bilingiie, Rio de 
Janeiro, Nova Fronteira, 1985, trad., intr, e noras Ivan [unqueira]. 

65 Ou esses outros do poema CXXXlli ("Femmesdarnnees") [na edicao bilingiie cita
da acima, poema "Mulheres malditas (Delfina e Hipolira)"], que talvez tenham ins
pirado a imagem da tempestade que sopra do Paralso: 

- Descei, descei, 6 tristes vitirnassublimes,
 
Descei por onde 0 fogo arde em clar6es eternos!
 
Mergulhai neste abismo em que todos os crimes,
 
Tangidos por urn vento oriundo dos infernos,
 
Fervilham de mistura aos asperos trov6es.
 

66 M. HORKHEIMER; T. W ADORNO, DialektikderAujkliirung(Frankfurt, Fischer, 1971), 
p. 162 led. bras.: Dialetica do esclarecimento, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1985]. 
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indfcios sugerem que, para Benjamin, trata-se da sociedade primitiva sem clas

ses. No arrigo sobre Bachofen (1935), mencionado em nossa introducao, ele 

evoca, a proposiro das comunidades matriarcais antigas, "uma sociedade co

munista na aurora da historia", profundamente democratica e igualitaria. E, 

no ensaio "Paris, capital do seculo XIX", ele retoma essa ideia: as experlencias 

da sociedade sem classes da pre-hisroria, regisrradas no inconsciente coletivo, 

"em relacao reciproca com 0 novo, dao nascimento a uropia":". 

Aos andpodas do parafso, 0 inferno. Ele nao trata disso na rese IX, mas 

varies textos de Benjamin sugerem uma correspondencia entre a moderni

dade - ou progresso - e a condenacao ao inferno. Por exernplo, nessa passagem 

de "Parque central". (1938), que tern Iigacoes evidentes com a tese IX: "E 
preciso basear 0 conceito de progresso na ideia de carasrrofe. Se as coisas con

tinuarem a 'carninhar assim, sera a carastrofe' C..). 0 pensamento de Strindberg: 

o inferno noloe0 que nos espera - mas esta vida aqui"68 Em que sentido? Para 

Benjamin, em DasPassagen- wt-rk, a quinressencia do inferno ea eterna repeti

~ao do mesmo, cujo paradigma mais terrivel nao se encontra na teologia crista, 

mas na mitologia grega: Sislfo e Tantalo, condenados a eterna volta da mesma 

punicao. Nesse contexto, Benjamin cita uma passagem de Engels, que compa

ra a interrninavel tortura do operario, forcado a repetir sem parar 0 mesmo 

movimento rnecanico, com a condenacao de Slslfo ao inferno. Mas nao se 

trata apenas do operario: toda a sociedade rnoderna, dominada pela mercado

ria, esubmetida arepeticao, ao "sempre igual" (Immergleichen) disfarcado em 

novidade e moda: no reino mercantil, "a humanidade parece condenada as 

penas do inferno"?", 

o Anjo da Hist6ria gostaria de parar, cuidar das feridas das vitimas esmagadas 

sob os escombros amontoados, mas a ternpestade 0 leva inexoravelmente a 

repericao do passado: novas catastrofes, novas hecatornbes, cada vez mais am

pias e destruidoras. E impressionanre contrastar 0 olhar tragico do Anjo da 

67 W. BENJAMIN, "[oham Jakob Bachofen", cir., p. 220-30, e Poesie et Revolution (Paris, 
Denoel, 1971), r- 125. 

68 W. BENJAMIN, Charles Baudelaire (Paris, Payot, 1982), p. 242 fed. bras.: "Parque 
central" em Obras escolbidas, Sao Paulo, Brasiliense, 1994, vol. 3, p. 174J. 

69 W. BENJAMIN, Das Passagen- Werk, cir., p. 162,6 I. 
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Odilon Redan, L'Ange dechu [0 anjo caido]. Anterior a 1880.
 
Museu de Belas Artes, Bordeaux.
 

Historia, de Benjamin, com aquele perfeitamente olimpico, descrito par Schiller 

em urn dos textos canonicos do Aufkli:irung progressista, que 0 autor das teses 

sern duvida conhecia de cor, "Was heiGt und zu welchem Ende srudiert man 

Universalgeschichte?" [0 que e a hist6ria universal e com que 6nalidade e 
esrudadar] (1789): "Como 0 Zeus homerico. a Historia observa com urn olhar 

igualmente alegre os trabalhos sanguinarios das guerras assim como a ativida

de dos povos pad6cos que se alirnentarn inocentemente do leite de seus reba

nhos. Por mais desordenado que pare~a 0 confronto da liberdade humana com 

o desenvolvimento do mundo, a Historia observa com tranqiiilidade esse jogo 

confuso; porque seu olhar, que tern urn longo alcance, ja descobre. de longe, 0 

objetivo para 0 qual essa liberdade sem regras econduzida pela cadeia da ne

cessidade."70 Nao hi como nao pensar que Benjamin sustentou deliberada

mente 0 coritrario desse famoso texto, opondo 0 olhar desesperado de seu anjo 

marxista/judeu a esse "rranqiiilo" e "alegre" do Zeus de Schiller... 

. ~~...~~_"" "Was hei!~t und zu welchen Ende srudiert man Universalgeschichte?" 

em Kleinehistoriscbe Schriften (Berlim, Bong & Co., S. d.), p. 186. 
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Os escombros tratados aqui nao sao, como entre os pintores ou poetas
 

rornanticos, urn objeto de conremplac;:ao estetlca, mas uma imagem dilaceranre
 

das catistrofes, dos massacres e de outros "trabalhos sangutndrlos" da historia,
 

Ao escolher essa expressao, Benjamin conrinuava muito provavelmenre urn
 

confronto impHcito com a filosona da hist6ria de Hegel, essa imensa teodiceia
 

racionalista que legitimava cad a "ruina" e cada infamia hist6rica como etapa
 

necessaria da marcha triunfal da Razao, como rnornento inevitavel do Progres


so da humanidade rurno a Consciencla da Liberdade: "Weltgeschichte ist
 

Weltgericht" ["A hist6ria universal e 0 tribunal universal"]. Segundo Hegel, a
 

hist6ria parece, a primeira vista, urn imenso campo de ruinas, onde ressoam
 

"as larnentacoes anonimas dos individuos", urn altar em que "foram sacrincadas
 

a felicidade dos povos ... e a virrude dos individuos". Dianre desse "quadro
 

aterrorizanre", estarfamos inclinados a "urna dor profunda, inconsolavel, que
 

nada poderia apaziguar", uma profunda revolta e aflic;:ao moral. Ora, epreciso
 

ir alern desse "primeiro balance negativo", e se colocar acima dessas "retlexoes
 

senrimenrais", para compreender 0 essencial, ou seja, que as ruinas sao apenas
 

meios a service do destino substancia], do "verdadeiro resultado da hist6ria
 

universal": a realizac;:ao do Espirito universaF'. 

A atitude de Benjamin consiste exatamenre em inverter essa visao da hist6


ria, desmistificando 0 progresso e fixando urn olhar marcado por uma dor
 

profunda e inconsolivel- mas tambern por uma profunda revolta moral- nas
 

ruinas que e1e produz. Estas nao sao mais, como em Hegel, provas da "deca


dencia dos irnperin," - 0 autor de A razao na hist6ria menciona os de Cartago,
 

Palmira, Persepolk, Roman - mas sao sobretudo, uma alusao aos grandes mas


sacres da hist6ria - daf a referencia aos "rnortos" - e as cidades destruidas pelas 

guerras: desde Jerusalem, destrufda pelos romanos, ate as rufnas de Guernica e 

Madri, as cidades da Espanha republicana bombardeadas pela Luftwaffe em 
1936-1937. 

Por que represenrar 0 Progresso como uma tempestade? 0 termo aparece 

tam bern em Hegel, que descreve "0 tumulto dos aconrecimentos do mundo" 

71 E HEGEL, La Raison dans l'histoire: introduction ala Philosopbie de l'histoire (Paris, 
"10/18", 1965), p. 103 red. bras.:A razdo na bistoria, Sao Paulo, Centauro, 2001]. 

72 Ibidem, p. 54. 
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como uma "ternpestade que sopra sobre 0 presence'?", Mas, quando Benjamin 

evoca a catastrofe, a destruicao, provavelmente, a palavra eextrafda da Iingua

gem bfblica: foi devido a uma ternpesrade (de agua) que a humanidade morreu 

no diluvlo, e foi devido a uma tempestade de fogo que Sodoma e Gomorra 

foram destrufdas. Alias, a cornparacao entre 0 diluvio e 0 nazismo e sugerida 

por Benjamin em uma carta a Scholem em janeiro de 1937, em que e1e compara 

seu livro Deutsche Menschen [Povo alernao] a uma "area" construfda "de acordo 

com 0 modelo judaico" - diante da "ascensao do diluvio fascisra'?'. 

Mas esse termo lembra tarnbern 0 fato de que, para a ideologia conformis

ta, 0 Progresso e urn fenorneno "natural", regido pelas leis da natureza e, como 

tal, inevitavel, irresistfvel. Em uma das notas preparatorias, Benjamin critica 

explicitamente essa conduta positivista, "naturalista", do evolucionismo histo

rico: "0 projeto de descobrir 'leis' para a sucessao dos acontecimentos nao e a 

unica forma, e menos ainda a mais sutil, que tomou a assimilacao da 

historiografia a ciencia natural" (GS I, 3, p. 1231). 

Como deter essa ternpestade, como interrornper 0 Progresso em sua pro

gressao fatal? Como sempre, a resposta de Benjamin e dupla: religiosa e pro

fana. Na esfera teol6gica, trara-se da tarefa do Messias; seu equivalente, ou 

seu "correspondente" profano, e simplesmente a Reuolucdo. A inrerrupcao 

messianica/revolucionaria do Progresso e, portanto, a resposta de Benjamin as 

arneacas que fazem pesar sobre a especie humana a continuacao da tempestade 

rnalefica, a irninencia de catastrofes novas. Estamos em 1940, poucos meses 

anres do infcio da "Solucao final". Uma imagem profana resume, nas notas 

preparat6rias, essa ideia, invertendo os lugares-comuns da esquerda "progres

sista": "Marx havia dito que as revolucoes sao a locornotiva da hist6ria rnun

dial. Mas talvez as coisas se apresenrem de maneira completamenre diferente. 

E possivel que as revolucoes sejam 0 ato, pela humanidade que viaja nesse 

73 Ibidem, p. 35. 

74 G. SCHOLEM, Walter Benjamin. Die Gescbichte elner Freundschaft (Frankfurt, 
Suhrkamp, 1975), p. 252. A expressao"de acordo com 0 modelo judaico" figura na 
dedicat6ria do livro, feira por Benjamin, a sua irma Dora. Lembremos tambern que 
escritores pr6ximos do fascismo, como Ernst Junger - objeto de uma critica radical 
por Benjamin em 1930 - descreverama guerra como "temporal de aco" (titulo de 
urn de seus primeiros livros, publicado em 1920). 
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trern, de puxar os freios de ernergencia.'?" A imagem sugere, lmpliciramente, 

que se a humanidade permitir que 0 trem siga seu caminho - ja inteiramente 

rracado pela estrucura de aero dos trilhos - se nada vier interromper seu curso 

vertiginoso, vamos rapida e direrarnenre para 0 desastre, 0 choque au a queda 

no abismo. 

Sornenre a Messias podera fazer 0 que 0 Anjo da Hisroria e irnpotente para 

realizar: deter a rernpesrade, cuidar dos feridos, ressuscitar as mortos e rejun

tar a que foi quebrada (das Zerschlagene zusammenfiigen). Segundo Scholem, 

essa formula contern uma referencia implicira adoutrina cabalistica do tikkun, 

a restituicao messianica do estado originario de harmonia divina quebrado 

pela sheuiratha kelim, a rornpimento dos vasos - doutrina que Benjamin co

nhecia gracas ao artigo "Cabala", publicado por seu amigo, em 1932, na 

Encyclopaedia fudaica (em alemao)?", 

Equal e 0 correspondente politico dessa restituicao mistica, desse resta

belecimento do paraiso perdido, desse reino messianico? A resposta se encon

tra nas notas preparat6rias: "E preciso restituir ao conceito de sociedade sem 

classes seu verdadeiro carater messianico, dentro do proprio interesse da poli

rica revolucionaria do proletariado"; porque sornente quando se da conta de 

seu significado messianico e que se pode evitar as armadilhas da ideologia 

"progressista"?", 

Essa sociedade comunista do futuro e, em certa medida, a volta ao comu

nismo primitivo, a volta aprimeira forma de sociedade sem classes "na aurora 

da historia", Portanro, Scholem tern razao ao escrever que, para Benjamin, "0 

Paraiso e origem e passado ancestral (Urvergangenheit) da humanidade e, ao 

mesmo tempo, imagem ut6piea do futuro de sua redencao", mas me parece 

que de se engana ao acrescentar que se trata de uma concepcao do processo 

hist6rieo "rnais ciclico do que diaierico". Para Benjamin, a sociedade sem clas

75 GS 1, 3, P: 1232. Benjamin se refere a uma passagem de Marx em Luttes declasses en 
France 1848-1850 led. bras.: As lutas de classes na Franca (1848-1850), Sao Paulo, 

Global, 1986]. Cf. MARX; ENGELS, werke (Bedim, Dietz, 1962), p. 85: "Die 

Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte" (a palavra "rnundial" nao apa
rece no original de Marx). 

76 G. SCHOLEM, Walter Benjamin und sein Engel, cit., p. 66, 71. 

77W. BENJAMIN, GSI, 3, p. 1231-2. 
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ses do futuro _ a novo Paraiso - nao e a volta pura e simples aque!a da pre

hlsroria: e!a conrem em si, como sfntese dialetica, todo 0 passado da hurnani

dade. A verdadeira hist6ria universal, baseada na rememoraerao universal de 

todas as vitimas sern excecao - 0 equivalente profane da ressurreicao dos rnor
78 

ros _ somente sera. possivel na futura sociedade sem classes • 

o vinculo que se estabe!ece, aqui, entre a era messiinica e 0 futuro da socie

dade sem classes _ como 0 das outras "correspondencias" das teses de 1940 

nao pode ser compreendido unicamente em termos de secularizaerao. 0 reli

gioso e 0 polltico conservam, em Benjamin, uma relacao de reversibilidade 

redproca, de traducao mutua, que escapa a qualquer reduerao unilateral: em 

um sistema de vasos comunicantes, 0 fluido esta necessariamente presente 

em rodos as ramais simultaneamente. 

~I' ' 
~ 

78 G. SCHOLEM, Walter Benjamin und sein Engel, cit., p. 65 e W. BENJAMIN, GS 1,3, p. 

1238-9. Como observa Irving Wohlfarth, em seu notavel ensaio sobre 0 messianismo 

nos ultimos textos de Benjamin, trata-se aqui de uma "espiral" dlalettca mais do que 

de urn drculo, pois 0 futuro messianico e0 Aufhebung - no sentido hegdiano - de 

toda a historia passada. Cf. 1.WOHLFARTH, "On the Messianic Structure of Walter 

Benjamin's Last Reflexions", cit., p. 186. 
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TESE X 

Os objetos que a regra monacalpropunha aosmonges para a meditacdo tinham 

a tarefa de tornd-losauessos ao mundo easua agitacdo. 0 curso depensamento que 

aqui perseguimos emergiu de uma determinaaio semelhante. Num instante em 

que os politicos, em quem os adversdrios dofascismo tinham colocado assuasesperan

ras, jazem por terrae reforram sua derrota com a traicdo II propria causa, esse curso 

de pensamento sepropoe a desuencilhar os JUhos politicos deste seculo dos liames 

com que ospoliticos os tinham enredado. Partimosda consideracdo de que a crenca 

obstinada desses politicos no progresso, sua conjianca em sua "base de massa" e, 

finalmente, sua submissdo servil a um aparelho incontrolduel, foram tres aspectos 

de uma unica e mesma coisa. Essa consideraaio procuradar uma ideia do quanto 

custa a nosso pensamento habitual elaboraruma concepoio da bistoria que evite 

toda e qualquer cumplicidade com aquela a que esses interesses politicos continuam 

se apegar. 

Nessa tese, Benjamin retorna sua polemica com as concepcoes dorninantes 

no ambito da esquerda,ao se referir, implicitamente, ao acontecimento trau

matico que foi, sem duvida, a rnotivacao irnediata para a redacao do documen

to: 0 pacto Molotov-Ribbentrop, 

A primeira Frasee muito paradoxal: seria 0 caso de distanciar do mundo os 

leirores de teses, como os monges? De um abandono da acao em beneflcio da 

"meditacao"? Uma interpretacao como essa estaria em contradicao total com 

as outras teses, Outra leitura nos parece possfvel. 0 rnetodo das teses consisti

ria em: a) tomar distincia do campo, recuar diante da atualidade politica, nao 

para ignora-Ia mas para encontrar suas causas profundas; b) distanciar-se das 

ilus6es e "rentacoes" do seculo, das doutrinas confortaveis e sedutoras do pro

gresso. Benjamin parece evocar uma certa exlgencia ascetica, e uma certa 

intransigencia diante dos compromissos com 0 "mundo". Mas a analogia que 

escolheu emuita estranha e se presta a mal-entendidos. 

A expressao "os politicos, em quem os adversaries do fascismo tinham co

locado as suas esperancas" e muito transparente: trata-se dos cornunistas 

(stalinistas), que "trafram sua causa" ao pactuarem com Hitler. Mais precisa

mente, a Frase se refere ao KPD (partido comunista alemao) que, ao contrario 

do PC sovietico, "caiu por terra". A esperanc;:a de urn combate conseqiiente 
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contra 0 fascismo estava. aos olhos de Benjamin, no movimento comunisra, 

bern mais do que na socialdemocracia. Ora, 0 pacto dobrou 0 sino dessa espe

ranca. A "rrahrao" designa nao s6 0 acordo entre Molotov e Ribbenrrop, mas 

rarnbern sua legitimac;:ao pelos partidos comunistas que adotaram a "lmha" 

sovietica79• Ela nao signinca de maneira alguma para Benjamin - como acredi

tava Somma Morgenstern - a ruptura com 0 comunismo ou com 0 marxismo, 

mas a dlssoclacao defmitiva e irrevogavel entre a realidade sovietica e a ideia
 

comunista". De faro, Benjamin compartilha da condenac;:ao categ6rica do pacta
 

com varies outros comunistas alemaes dissidentes, exilados em Paris, como
 

seu amigo Heinrich Blucher (0 marido de Hannah Arendt), Willy Miinzenberg
 

ou Manes Sperber". 
As teses tern por objetivo libertar das politische Weltkind das armadilhas 

em que caiu. Essa expressao, um pouco bizarra. que tern sua origem em um 

poema de Goethe, edificil de traduzir. Gandillac 0 faz lireralmente - "a crian

c;:a politica do mundo". enquanto Missac propoe, de maneira muito arbi

traria, "os bravos cidadaos". Ea traducao do proprio Benjamin que nos da 0 

significado preciso do que ela quer dizer: "As criancas do seculo", ou seja, a 

gerac;:ao do seculo :xx - sua gerac;:ao. 

79 Urn exemplo do que Benjamin sentia como traicao do combate anrifascista: 
o Comite central do KPD adota, em julho de 1939, uma resolucao que, ao mesmo 
tempo que reafirrna sua oposic;:ao a Hitler, "sauda 0 pacta de nao-agressao entre 
a Uniao Sovietica e a Alemanha" e reivindica "0 desenvolvimento de relacoes eco
nomicas com a URSS com 0 espfrito de uma amizade sineera e sem reservas entre 
osdoispaises"! (cf.T. PIRKER, org.) Utopie undMythos derWeltrevolution. Zur Geschichte 
derKomintern 1920-1940, Munique, Deutscher Taschenbuch, 1964, P: 286). 

80	 Cf. 1. WOHLFARTH, "Manner aus der Fremde: Walter Benjamin and the German
Jewish Parnassus". New German Critique, nO 70, inverno de 1997. p. 55. Somma 
Morgenstern faz referencia, em uma carta (cardia, de 1972) a G. Scholem, a conver
sascom Benjamin pouco depois da assinaturado pacta, em 1939. Cf. H. PUTTNIES; 

G. SMITH, Benjaminiana (Ciessen, Anabas, 1991), p. 196-7. 
8\	 Sem falar de Leon Trorski que, de seu exilio no Mexico, havia denunciado 0 

pacta como urna verdadeira "rraicao" que rransformara Stalin em "0 novo amigo 
de Hitler" e seu "Intendente" (fornecedor de materias-primas). Cf. seus artigo

s 
de 

2 a 4 de setembro em L. TROTSKI, Sur la Deuxieme Guerre mondiale, textoS reu
nidos e prefaciados por Daniel Guerin (Bruxelas, Editions La Taupe, 1970), 

p.85-102. 
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Illi,ll 
'i,lll! Benjamin se prop6e a tentar liberta-la das redes nas quais os politicos _ suaill 
"I!I] traducao emais expllcita: a esquerda, ou seja, desta vez, os do is partidos opera

I rios - a envolveram. Encontramos, aqui, uma imagem da Segunda considera
1]:1 ·.,i.' foes intempestioa de Nietzsche, segundo a qual 0 historiador critico - aqueleillI.	 que ousa nadar contra a corrente - deve romper com a rnentira "que tece em 
iilli 

torno dele suas redes brilhantes?". Em sua traducao, Benjamin substitui "rna
Iii 

lhas" ou "redes" pelas "promessas": as promessas ilus6rias da esquerda tern tido 
ill	 urn efeito paralisanre, elas neutralizam as pessoas e as impedem de agir. 
II 

Essas ilusoes se manifesram sob rres formas, que remetem a mesma concep
ill	 c;:ao da hist6ria: a crenca obstinada no progresso, a conflanc;:a em sua "base de 

massa", e a subrnissao servil a urn aparelho incontrol.ive]. Benjamin traduz:I 
"Conflanc;:a cega no partido". Ele toea, aqui, em uma questao fundamental: a 

burocracia, 0 aparelho burocratico incontrolavel que dirige os partidos opera

rios e 0 fetichismo do partido, tornaram-se urn flm em si supostarnente infall

vel - principalmente no movimento comunista stalinista. 

Em uma das notas preparat6rias, Benjamin trata da "confianca na acumu

lacao quantitativa", que esta "na base tanto da fe obstinada no progresso quan

to da confianca na 'base das massas'" (GS I, 3, p. 1232). Ele critica, aqui, 0 

artigo de fe essencial do marxismo subserviente e reducionista, comum as duas 

principais correntes da esquerda: a acurnulacao quantitativa ao mesmo tempo 

das forcas produtivas, das conquistas do movimento operario, do mimero de 

membros e de eleitores do partido, em urn movimento de progresso linear, 

irresistivel e "automaricn", 0 materialismo hist6rico e assim reduzido ao bo

neco - 0 autornato descrito na tese I. 

A conclusao da tese denuncia os politicos que permanecem inflexfveis, que 

se apegam a essa visao tragicamente ilus6ria da hist6ria. Em sua traducao, 

Benjamin fala daqueles que "nada aprenderam", ou seja, que nao quiseram 

tirar lic;:ao alguma de sua terrivel derrota diante do nazismo. 

Benjamin se refere, nessa tese, a esquerda em geral e, impllcitamente, 

aos partidos comunistas. Em outras teses ele ataca a socialdemocracia. Em 

que medida ele conhecia ou se inspirava em correntes dissidentes da esquer

da? Vimos que, nos anos 1930, ele manifestou interesse muitas vezes pelos 

82 F. NIETZSCHE, Unzeitgemiisse Behachtungen: ZuritesStUck, cit., p. 83-4. 
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escritos de Trorski e que Karl Korsch era uma de suas principais referencias 

marxistas em Das Passagen-\\7erk - sem falar de alguns de seus amigos, 

como Heinrich Blucher, pr6ximos da corrente comunista alerna oposicio

nista estimulada por Heinrich Brandler. 

Podemos constatar algumas convergencias entre as criticas de Benjamin 

por exemplo, contra a traicao do Pacto de 1939, ou contra a subrnissao cega ao 

aparelho burocratico do partido - e as dos dissidentes do comunismo. Mas 0 

questionamento, por meio das teses, da ideologia do progresso e bern mais 

profundo e vai muito mais longe do que as ideias criticas expressas pela maior 

parte dessas correntes marxistas dissidentes. 

Desse ponto de vista, a posicao que Benjamin ocupa no campo do marxis

mo em 1939-1940 e unica, sem precedentes e sem similares. Isolado, ele esta 

muito a Frente de sua epoca, Serao necessarias varias dezenas de anos para que 

suas preocupac;:6es comecem, a partir dos anos 1960, a encontrar eco no ambi

to da juventude rebelde e dos intelectuais de esquerda. A unica excecao sao 

seus amigos da Escola de Frankfurt, principalmente em seus textos dos an os 

1941-1948, mas eles estao longe de compartilhar seu engajamento na luta 

de classes. Embora Dialetica do esclarecimento, e tambern Minima Moralia', de 

Adorno, devam muito a Benjamin, 0 texto que mais se aproxima das teses 

"Sobre 0 conceito de hisroria" - mesmo que nao faca referencia as mesmas 

Fontes teol6gicas e messianicas - e "Autoritarer Staat" [0 Estado autoritario] 

de Horkheimer, publicado em homenagem a Benjamin pelo Instituto de Pes

quisas Sociais (1942). E urn documento muito "atipico", por seu radicalismo 

politico explicito. Segundo Horkheimer, "para 0 revolucionario, 0 mundo sem

pre foi maduro": 0 imperativo de dar flm ao horror "estava em cada instante da 

atualidade", A transforrnacao radical da sociedade, 0 flm da exploracao "nao 

sao uma aceleracao do progresso, mas urn salto para fora do progresso"!'. 

., 
~i, 

. Ed. bras.: Minima Moralia, Sao Paulo, Atica, 1993.
 

83 M. HORKHEIMER, "L'Etat auroritaire" em Tbearie critique (Paris, Payot, 1980),
 
p. 341-2. 
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TESEXI 

o conformism»que, desde 0 inicio, sentiu-seem casa na socialdemocracia, ade

re ndo so a sua tdtica poli#ca, mas tambem as suas ideias econdmicas. Ele e uma 

dascausas do colapso ulterior. Ndo hd nadaque tenba corrompido tanto 0 operariado 

alemdo quanta a crenca de que ele nadava com a correnteza. 0 desenvolvimento 

tecnico parecia-lhe 0 decliveda correnteza em cujo sentido acreditaua nadar. Dai 

era um sopasso ate a ilusdo de que 0 trabalho[abril, que se inserisse no sulco do 

progresso tecnicn, representaria umfeito politico.A velhamoralprotestantedo obrar 

celebrava, emforma secularizada, a sua ressurreirdo entre osoperdrios alemdes. 0 

programa de Gotha em si jd traz as marcas dessa confusdo. Ele define 0 trabalho 

como 'a fonte de toda riqueza e de toda cultura", Pressentindo funestas consequsn: 

cias, Marx replicou que 0 homem que ndo possui outrapropriedade a ndo sersua 

forca de trabalho "tem que ser escravo dos outros bomensque (...) sefizeram pro

prietdrios. " Malgrado essa aduertencia, a confusdo continua a difundir-se e,pouco 

depois, joseph Dietzgen proclama: "Trabalho chama-se 0 salvador dos tempos re

centes... No (...) aperfeiroamento (...) do trabalho consiste a riqueza, que pode, 

agora, consumar 0 que nenhum redentor ate hojeconsumou. "Esse conceito marxis

ta vulgar do que e 0 trabalho ndo sedetem muita na questdo de como ostrabalba

dares tiram proveito do seuproduto enquanta dele ndopodem dispor. Esse conceito 

soquer seaperceber dosprogressos da dominardo da natureza, mas ndo dosretraces

sos da sociedade. Elejd mostra os tracos tecnocrdticos que serdo encontrados, mais 

tarde, no fascismo. A esses pertence um conceito de natureza que, de maneira 

prenunciadora de sinistros, se destaca do conceito de natureza das utopias socialis

tas do Pre-Marcn [de 1848}. 0 trabalbo, como sera compreendido a partir de 

entdo, se resume na exploracdo da natureza, que e, assim, com satisfardo ingenua, 

contrapostaaexplorardo doproletariado. Comparadas comessa concepoiopositioista, 

asfabularoes de um Fourier, que deram tanta margempara escarnect-lo, revelam 

o seu surpreendente bom senso. SegundoFourier, 0 trabalhosocialbem organizado 

deueria terpor conseqidncia que quatro luas iluminassem a noite terrestre, que 0 

gelo se retirasse dos polos, que a dgua do mar ndo fosse mais salgada e que os 

animais de rapina sepusessem a serviro do homem. Tudo isso ilustra um trabalho 

que, longede explorar a natureza, e capaz de dar a luz as criaroes que dormitam 

comopossiveis em seu seio. A esse conceito corrompido de trabalhopertence, como 

seucomplemento, a natureza que, segundo a expressdo de Dietzgen, "estd ai grdtis': 
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Se na tese X Benjamin acertou contas sobretudo com 0 conformismo 

sralinlsta, na tese XI ele araca 0 conformismo socialdemocrata. Nos do is casos, 

seu ponto de partida ea vontade de compreender as causas profundas da der

rota do movimento oped.rio alernao diante do fascismo hitlerista. 

A ideologia do "trabalho" promovida pela socialdemocracia era apenas uma 

forma secularizada da etica protestante do trabalho, cujos laces Intirnos - por 

afinidade eletiua - com 0 espirito do capitalismo tinham sido desnudados pe

las pesquisas de Max Weber, bern conhecidas de Benjamin. Essa celebracao acri

tica do "trabalho como 'a fonte de toda a riqueza'" faz abstracao do fato de, no 

sistema capitalista, 0 trabalhador ser reduzido a uma condicao de escravidao 

moderna e ser privado, pelos capitalisras, das riquezas que e!e produz. Benja

min se inspira ao mesmo tempo em Weber e em Marx para criticar a postura 

conformista da socialdemocracia diante da producao industriallcapitalista. 

a culto ao trabalho e aindustria e, ao mesmo tempo, 0 culto ao progresso 

tecnico - terna que ocupa Benjamin intensamente desde os anos 1920. No 

ensaio sobre Fuchs de 1937, urn texto que ja contern os principais temas da 

tese XI, ele insiste no contraste entre "0 otimismo duvidoso" da socialde

mocracia, que ignora a energia destruidora da tecnica, em particular a rnilitar'" 

e "a inruicao fulgurante" de Marx e Engels sobre a evolucao possfvel do capita

lismo em direcao abarbaric". 

84 W. BENJAMIN, "Eduard Fuchs collectionneur et historien", Macula, 3/4, 1978, 
p. 49. Cf. p. 45: 0 positivismo esqueceu que 0 desenvolvimento da tecnica "foi 
condicionado de maneira deterrninante pelo capiralismo". E os positivistas, entre os 
teoricos socialdemocratas "desconhecem 0 aspecto destruidor da tecnica porque se 
tornaram alheios ao aspecto destruidor da dialetica". 0 potencial desrruidor rnani
festa-se sobretudo na tecnica rnilitar, Benjamin insistia - por exernplo, em Rua de 
milounica- nos bombardeios, na guerra quirnica e nos gases, mas rnesrno ele, 0 mais 
pessimisra de todos, nao podia preyer 0 que seria a barbaric moderna da Segunda 
Guerra Mundial. 

85 Talvez Benjamin se refira a urn texto de Marx de 1847: que comenta algumas 
das manifestac;:6es mais sinisrras do capitalismo, como as leis dos pobres ou 
as workhouses - essas "basrilhas dos operarios", nos seguintes termos: "A barbarie 
ressurge, mas desta vez e engendrada no proprio ambito da civilizac;:ao e dela e 
parte integrante. E a barbarie leprosa, a barbarie como lepra da civilizac;:ao" 
(K. MARX, "Arbeitslohn", 1847 em Kleine okonomische Schriften, Bedim, Dietz, 1955, 
p.245). 
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Na tese XI, trata do positivismo da ideologia do progresso socialdemocrata. 

No ensaio sobre Fuchs ja se referia ao positivisrno, ao darwinismo e ao 

evolucionismo da socialdemocracia europeia, e mencionava 0 italiano Enrico 

Ferri - segundo 0 qual a tecnica do partido obedecia as leis da natureza - como 

urn exernplo tipico. 

Algumas passagens da obra de Ferri ilustrarn 0 genero de discurso contra 0 

qual Benjamin se insurgia. Segundo 0 pensador socialpositivista italiano, 

"0 que 0 socialismo cientffico pode afirmar, e afirrna, com uma certeza mate

rnatica, e que a corrente, a trajetoria da evolucao humana segue no sentido 

indicado e previsto pelo socialismo, ou seja, de uma preponderancia progressi

va e continua dos juros e do lucro do dinheiro sobre os interesses e beneficios 

do individuo (...). 0 socialismo euma fase natural e espontanea e, conseqiien

temente, inevitavel e irrevogavel, da evolucao humana'f". De faro, encontra

mos forrnulacoes cornpletarnente semelhantes em Kautsky, Plekhanov, mas 

tarnbem em Friedrich Engels, que Benjamin nao menciona'". A tese XI, assim 

como 0 ensaio sobre Fuchs, criticam esse tipo de doutrina deterrninista e 

evolucionista, que da ideia de que a vitoria do partido egarantida antecipada

mente. Da mesma maneira, em uma variante, Benjamin cita uma passagem de 

Dietzgen: "Aguardamos nosso tempo" (GS 1,3, p. 1249). 

A polernica da tese XI visa, entao, ailusao de nadar com a correnteza do 

desenvolvimento tecnico - uma correnteza que se sup6e levar necessariamente 

ao triunfo do socialismo "cientffico" (no sentido positivista do termo). Esse 

fatalismo otimista somente poderia levar 0 movimento operario apassividade 

86	 E. FERRI, Socialism and positivescience (Darwin-Spencer-Marx), 1896 (Londres, ILP, 

1906), p. 114. 

87 0 partido operario alemao "aumentou e desenvolveu suas forcas de maneira tao 

segura e irresistfvel quanro 0 cristianismo outrora, de modo que a equacao de sua 

taxa de crescimenro (Die Gleichung ihreruiachsenden Geschwindigkeit) - e, portanro, 

o mornento de sua vitoria final - pode desde ja ser calculada matematicarnente" 

(Friedrich Engels, carta a Kautsky, 8 de novembro de 1884, em MARX; ENGELS, 

\Verke, cit., v. 36, p. 230). Ver 0 cornentario esclarecedor sobre 0 positivismo e 0 

evolucionismo em alguns textos de Marx e Engels em E. BALIBAR, La crainte des 
masses: dialectique etphilosophie avant et apres Marx (Paris, Galilee, 1997), p. 273-5. 

Resta saber por que Benjamin nao se refere - ou 0 faz pouco - a Marx e a Engels em 

suas observacoes criticas: voltarei a essa questao na conclusao, 
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e ao imobilismo - quando, ao conrrario, seria preciso inrervir urgentemente, 

agir rapidamente antes que Fosse tarde dernais, antes da catastrofe que se deli

neava no horizonte. Essa euma das raz6es da derrocada de 1933. 

Essa concepcao evolucionista/positivista da historia "so quer se aperceber 

dos progressos da dorninacao da natureza, mas nao dos retrocessos da socieda

de". Encontramo-la, mais tarde, sob outra forma, na ideologia tecnocratica do 

fascismo. Ao contrario de tantos outros marxistas, Benjamin percebera clara

mente 0 aspecto moderno, tecnicamente "avancado" do nazisrno, associando 

os maiores "progresses" tecnologicos - principalmente no dominio militar 

aos mais terriveis retrocessos sociais. 0 que foi somente sugerido na tese VIII 

e, aqui, explicitamente afirmado: 0 fascismo, apesar de suas manifestacoes cultu

rais "arcaicas", euma manifestacio patologica da modernidade industriallcapi
88 

talisra, que se apoia nas grandes conquistas tecnicas do seculo XX • 0 que, 

obviamente, nao quer dizer que, para Benjamin, a modernidade nao possa 

tornar outras formas, ou que 0 progresso tecnico seja necessariamente nefasto. 

Em seu famoso - e em muitos aspectos notavel - ensaio critico sobre 

Benjamin, Jiirgen Habermas escreveu: "Nao se pode dotar 0 materialismo 

historico - que considera 0 progresso nao so na esfera das forcas produtivas, 

mas rarnbern na da dorninacao - de uma concepcao antievolucionista da 

88 As intuicoes de Benjamin sobre a tecnocracia fascista foram confirmadas pela pes

quisa historica recenre. Ver, por exemplo, os trabalhos de: ]. HERF, Reactionary 
Modernism: Technology, Culture and Politics in \Veimarand theThird Reich (Cambridge 

University Press, 1986); Z. BAUMAN, Modernity ofHolocaust (Cambridge, Polity Press, 

1989); e E. TRAVERSO, L'histoire dechiree: essai surAuschwitz et les intellectuels (Paris, 

Cerf, 1997).]. Herf caracteriza como "modernismo reacionarlo" a ideologia do III 

Reich e analisa nesse quadro os escriros de ideologos fascistas conhecidos e os 

documentos de associacoes de engenheiros pro-nazisras. Quanto ao soclologo 

Zygmunt Bauman, analisa 0 genoddio dos judeus e dos ciganos como urn produ

to tipico da cultura racional burocratica e como urn dos resultados possfveis do 

processo civilizatorio enquanro racionalizacao e centralizacao da violencia e enquanro 

producao social da Indiferenca moral. "Como qualquer outra acao conduzida de rna

neira moderna - racional, planejada, cientificamente informada, gerenciadade maneira 

eficaz e coordenada - 0 Holocausto deixou para tras... todos os seus pretenses equi

valentes pre-modemos, revelando-os como primitivos, dissipadores e ineficazes com

parativamente". Enfim, segundo Enzo Traverso, nos campos de exrerrnfnio nazisras. 

encontramos uma cornhinacao de diferentes instituicoes tlpicas da modernidade: 
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hist6ria, como urn capuz de monge"89. Essa aflrrnacao me parece discurfvel. 

Ela provoca muitas questoes, por exemplo: 

Etao certo que se possa falar de "progresso" na esfera das formas de domi

nacao - Herrschaft - se compararmos 0 seculo XX - a era dos totalitarisrnos 

e genoddios - com 0 seculo XIX? 

o materialismo hist6rico e necessariamente uma doutrina evolucionistai 

Nao encontramos no proprio Marx textos evolucionistas assim como nao

evolucionistas - como, por exernplo, seus ultirnos escritos sobre a Russia? 

E, se everdade que as tendencias evolucionistas e positlvistas predomina

ram no marxismo desde 0 final do seculo XIX, nao encontramos tambem 

erninentes representantes do materialisrno hist6rico nao-evolucionista, desde 

Antonio Labriola e Rosa Luxemburgo ate a pr6pria Escola de Frankfurt, 

de que Habermas se pretende herdeiro? 

A crltica ao evolucionismo hist6rico e asua fe no progresso irresistivel das 

formas de dorninacao enecessariamente uma regressao obscurantista rumo 

ao passado - urn "capuz de monge" - ou sobretudo, aluz das catastrofes do 

seculo XX, uma versao lucida dos perigos que traz consigo a civilizacao 

moderna? 

Para 0 materialismo historico, a grande disputa das lutas emancipadoras e 

uma melhora, urn "progresso" nas formas de dominacao ou sobretudo a 

abolicao de qualquer Herrschaft de urn ser humano sobre outro, de uma 

classe sobre outra - a verdadeira estado de excecao, segundo Benjamin? 0 

conceito de Herrschaft nao designa, para ele, como para Max Weber, a pos

sibilidade abstrata de se fazer obedecer?", mas algo mais concreto e mais 

radical (como, por exernplo, em Maquiavel): 0 exerdcio autoritario do po

ao mesmo tempo, 0 presidio descrito por Foucault, a fabricacapitalista de que falava 
Marx, a "organizacao cientifica do trabalho" de Taylor, a adrninistracao racional! 
burocratica segundo Max Weber. 

89 ]. HABERMAS, "Lactualite de Walter Benjamin", cit., p. 12 (traducao francesa Iigeira
mente modificada por mim). 

90 Segundo Weber, "Dorninacao (Herrschaft) significa a chance de enconrrar pessoas 
determinadas prontas para obedecer a uma ordem de conteudo dererminado". 
M. WEBER, Economie et societe (Paris, Plan, 1972), p. 56 red. bras.: Economia e 
sociedade, Brasilia, UNB, 1994]. 
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der por meio de uma associacao sempre espedfica da rnanipulacao e da 

violencia. Alias, de uriliza freqiientemente 0 terrno mais explicito 

Unterdruckung, opressao: nas "teses" e nas notas preparat6rias, as classes 

reinantes sao designadas tanto como die Herrchenden, as dorninantes, quanto 

como die Unterdriaker, as opressoras. A critica da dominacao da Escola de 

Frankfurt foi, sem duvida, influenciada por Benjamin, mas Adorno e 

Horkheimer insistern menos no poder de classe - a associacao entre dornl

nacao e exploracao - do que no autoritarismo estatal, a "administracao 

total". No entanto, todos compartilham da preocupacao de Marx com 

a dorninacao exercida par estruturas impessoais alienadas, como 0 capital 

ou a mercadoria. 

A ultima parte da tese XI e de uma extraordinaria atualidade: trata-se de 

uma critica radical aexploracao capitalista da natureza, e asua glorifica<;:ao 

pelo marxismo vulgar, de inspiracio positivista e tecnocratica, Tambern nessa 

area, Benjamin ocupa uma posicao singular no panorama do pensamento mar

xista da primeira metade do seculo. Antecipando as preocupacoes ecol6gicas 

do final do seculo XX, ele sonha com urn novo pacto entre os humanos e seu 

meio ambiente, 

Benjamin se opoe aideologia "progressista" de urn certo socialismo "cienti

fico" - representado aqui pelo socialpositivista alemao Joseph Dietzgen, muito 

esquecido hoje, mas muito popular na socialdemocracia alerna da virada do 

seculo (e citado muitas vezes par Lenin em Materialismo e empiriocriticismo", 

sua obra mais "ortodoxa") - que reduz a natureza a uma materia-prima da 

industria, a uma mercadoria "gratuita", a urn objeto de dorninacao e de explo

racao ilimitada. Contra essa conduta, Benjamin nao hesita em apelar para as 

utopias dos primeiros socialistas - vormarz, do Pre-Marco de 1848 - e, par

ticularrnente, para as sonhos fantasticos de Fourier (que serao saudados 

com fervor por Andre Breton, dez anos depois). Sensivel apoesia e ao encan

tamento desses sonhos, Benjamin as interpreta como uma intuicao de outra 

relacao, nao-destruidora, com a natureza, levando a novas descobertas cienti

ficas - a eletricidade poderia ser urn exemplo de forca virtual "que dorme 

Materialisme et empiriocritisme [ed. bras.: Materialismo eempiriocriticismo, em Obras 

escolbidas, Sao Paulo, Alfa-Omega, 1982]. 
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na natureza" - e, ao mesmo tempo, ao restabelecimento da harmonia perdida 

entre a sociedade e 0 ambiente natural... 

a interesse e a adrniracao de Benjamin par Fourier nao parou de crescer 

durante os anos 1930. Das Passagen-Werk esclarece as observacoes da tese XI: 

Benjamin nao opoe Fourier a Marx - ele observa com cuidado todos os elogios 

de Marx e de Engels a"colossal concepcao do ser humano" e as geniais "intui

coes de urn mundo novo" do inventor dos falansterios - mas ao marxismo 

! 
Grandville, "Le systems de Fourier", Un autre monde, 1844. 
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vulgar comum nas principais correntes da esquerda'". Associando estreitamen

te a abolic;:ao da exploracao do trabalho humano e a da natureza, Benjamin 

encontra no "trabalho apaixonado" dos harmonienses, inspirado na "brinca

deira de criancas", 0 modelo uropico de uma atividade emancipada. E escreve: 

"Fazer da brincadeira 0 canon de urn trabalho, que nao emais explorado, eurn 

dos maiores meritos de Fourier. Urn trabalho cujo espirito, constituido assim 

pela brincadeira, nao e mais orientado para a producao de valores, mas para 

uma natureza aperfeicoada. Eacusta disso que se assistira ao nascimento de 

urn mundo novo em que a acao eirma do sonho."92 

Em Das Passagen- Werk, 0 nome de Fourier eassociado ao de Bachofen, que 

havia descoberto na sociedade matriarcal a imagem ancestral dessa reconcilia

cao, sob a forma de culto anatureza como mae generosa - em oposicao radical a 
concepcao assassina (morderische) da exploracao da natureza, dominante desde 0 

seculo XIX. Na harmonia ideal entre a sociedade e a natureza com a qual sonhava 

o socialista utopico, Benjamin percebe rerniniscencias de urn paraiso pre-histori

co perdido. Ea razao pela qual, no ensaio "Paris, capital do seculo XIX" (1939), 

ele se refere a Fourier como exemplo da conjuncao entre 0 antigo e 0 novo em 

uma utopia que da vida nova aos simbolos primitivos (Uralte) do desejo'", 

91 W BENJAMIN, "Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts" cit., p. 64: "Marx to
mou posicao diante de Carl Griin para defender Fourier e valorizar sua concepcao 
colossal do homem. Ele considerava Fourier 0 unico homem ao lado de Hegel que 
descobriu a mediocridade do principio do pequeno-burgues, Coo) Uma das caracte
risticas mais marcantes da utopia fourierisra eque a ideia de exploracao da natureza 
pelo homem, tao espalhada na epoca posterior, the e estranha", Como observou, 
com pertinencia, Philippe Ivernel, Benjamin vai "cruzar"os pensamentos de Marx e 
de Fourier, "de tal forma que des se corrigem, se redirecionam e se dinamizam rnu
tuarnente" ("Paris capitale du Front populaire ou la vie posthurne du XIX' siecle"em 
H. WISMANN (org.) Walter Benjamin et Paris, p. 266). 

92 W BENJAMIN, Das Passagen-Werk, cit., p. 456. 

93 Ibidem, p. 47: A maquinaria das paix6es de Fourier "produz 0 pais lrnaginario que 
tern tudo em abundancia, 0 simbolo primitivo, que a utopia de Fourier encheu de 
vida nova. Cf. p. 456, em que Benjamin passade Fourier a Bachofen. Ver tambern 0 

artigo sobre Bachofen de 1935, mencionado em nossa introducao, 
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TESE XII 

"Precisamos da bistoria, masprecisamos dela 
de outra maneira que 0 mimado caminhante 

ocioso nojardim dosaber. " 

Nietzsche, Segunda consideraoio 

intempestiua: da utilidade e 

desvantagem cia histdria paraa vida. 

o sujeito do conhecimentobistorico eapropria classe oprimida, a classe comba

tente. Em Marx ela seapresenta comoa ultima classe escrauizada, a classe vingado

ra que, em nome de gerafoes de derrotados, leva a termo a obra de libertacdo. Essa 

consciencia que, porpouco tempo, sefez valerainda uma vez no "Spartacus", desde 

sempre escandaiizou a socialdemocracia. No decurso de tris decinios, a 

socialdemocracia quase conseguiu apagar 0 nome de um Blanqui, cujo som de 

bronze abalara 0 seculo anterior. Ela teve comprazer em atribuiraclasse trabalha

dora 0 papel de redentora dasgerafoes futuras, Com isso ela lhe cortou 0 tenddo da 

melhorforra. Nessa escola a classe trabalbadora desaprendeu tanto 0 odio quanto a 

uontade de sacriftcio. Poisambos se nutrem da uisdo dos ancestrais escrauizados, e 

ndo do ideal dos descendentes libertados. 

A epigrafe remete ao texto de Nietzsche que ja mencionamos varias vezes. A 

ciracao conrern somente a parte critica, mas einteressante levar em considera

s:ao a alternativa que de propoe na conrinuacao de seu ensaio de 1873. Segun

do Nietzsche, a historia - no sentido de historiografia - nolo deve ser urn luxo, 

urn passeio ocioso, urn assunto de curiosidade arqueologica, mas deve servir 

para 0 presente: "A historia e uril apenas quando serve para a vida e para a 

acao". Ele designa suas consideracoes sobre a hisroria como "internpestivas", 

porque sao "contra 0 tempo, para agir sobre 0 tempo e para favorecer 0 aeon

recirnento de urn tempo futuro"?'. Essas observacoes correspondem perfeita

mente as intencoes de Benjamin. 

A primeira frase, sobre 0 sujeito do conhecimento, lembra uma ideia que 

perpassa os principais escritos de Rosa Luxemburgo: a consciencia de classe 

e, portanto, a conhecimento - resulta antes de mais nada da pratica de lura, da 

94 F. NIETZSCHE, Unzeitgemdsse Betrachtunge: Ztorites Stuck, cit., p. 3-5. 
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experiencia ativa da c1asse operaria, Essa proposta se distingue claramente da

quela - comum a Karl Kautsky e ao Lenin de Que jazer?' - que considera a 

conhecimento - ou a consciencia socialista - como algo que deve ser introdu

zido na classe "a partir de fora", pe!os inrelecruais e pelos reoricos, Nada indica 

que Benjamin tenha lido as escritos de Rosa Luxemburgo - ele nao as cita em 

lugar algum - mas, sem duvida, tornou conhecimento de suas ideias por sua 

apresentas:ao feita por Georg Lukacs em varies capftulos de Historia e conscirn

cia de classe (1923). 

E nessa mesma obra - cuja importancia e sabida para a "conversao" de 

Benjamin ao marxismo - que se acha uma segunda significas:ao possfvel da 

tese XII: trata-se da polernica de Lukacs contra a concepcao do materialismo 

historico enquanto conhecimento ciendfico "neutro" proposta pelos teoricos 

da socialdemocracia, Karl Kautsky e Rudolf Hilferding. Para Historia e cons

ciincia de classe, 0 marxismo representa uma forma de conhecimento superior 

porque se coloca do ponto de vista de classe do proletariado - que ea sujeito 

da acao e, ao mesmo tempo, 0 sujeito do conhecimento. 0 texto de Benjamin 

retoma, quase literalmente, passagens de Lukacs e e passive! se perguncar se 

onde esta escrito "Marx" na tese XII nolo se deveria ler "Lukacs?", 

A ultima classe que lura contra a opressao e que e encarregada, segundo 

Marx, da "obra de libertacao" - a proletariado - nolo pode realizar esse papel, 

segundo Benjamin, se esquecer seus ancestrais martirizados: nolo ha lura pe!o 

futuro sem memoria do passado. Trata-se do terna da redencao das vitimas da 

historia, que ja encontramos nas teses II, III e IV, em seu duplo alcance, reolo

gico e politico. 

. Cbto die/at? [ed, bras.: Quejazer?, Sao Paulo, Hucitec, 1979]. 

9S Eisalgumas passagens do livrode Lukacs, que mostram claramente que eleconstitui 
a principal referenda teorica para a tese XII: "A dialetica rnaterialista, enquanro 
conhecimento da realidade, sornente ePOSSIVe! do ponto de vista de classe, do ponte 

de vista da luta do proletariado. (oo.) A lura de classes do proletariado, guerra 
emancipadora da ultima classe oprimida, encontrou, na revelacao da verdade, seu 
griro de guerra e, ao mesmo tempo, sua arma mais eficaz" (G. Luxxcs, Histoire et 
conscience declasse, cit., p. 45,258-9). Para uma discussaodas ceses de Lukacs, rerne
to a meu livro Paysages de la verite: introduction a une sociologie critique de la 

connaissance (Paris,Anthropos, 1985). 
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A insistencia de Benjamin sobre os ancestrais vencidos pode parecer estra

nha. Ela e, sem duvida, unilateral, uma vez que a lura contra a opressao se 

inspira tanto em vitimas do passado quanto em esperancas para as geracoes do 

futuro - e tambern, ou sobretudo, na solidariedade com as do presente. Ela faz 

pensar no imperativo judaico: Zachar, lembre-sel Lembre-se de seus ancestrais 

que foram escravos no Egito, massacrados por Amalek, exilados na Babilonia, 

dominados por Tito, queimados vivos pelas Cruzadas e assassinados pelos 

pogroms. Encontramos 0 culto aos rnartires, de uma outra forma, no cristianis

rno, que fez de urn profeta crucificado seu Messias e de seus discipulos tortura

dos seus santos, Mas 0 proprio movimento operario seguiu esse paradigma, de 

uma maneira perfeitamente profana. A fidelidade a memoria dos "martires 

de Chicago" - os sindicalistas e anarquistas executados pelas autoridades arne

ricanas em 1887, em uma parodia de justica - inspirou, ao longo de todo 0 

seculo XX, 0 ritual do 1Q de maio. Sabe-se da irnportancia, para 0 movimento 

comunista em seus primeiros anos, da lernbranca dos assassinatos de Karl 

Liebknecht e de Rosa Luxemburgo em 1919. Mas talvez a America Latina 

Os judeus escravos no Egito, agadah do seculo XVII. 
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represenre 0 exemplo mais impressionante do papel inspirador das vitimas do 

passado, se pensarmos no lugar que ocuparam no imaginario revolucionario 

dos ultirnos trinta anos as figuras de Jose Marti, Emiliano Zapata, Augusto 

Sandino, Farabundo Marti e, mais recenternente, Ernesto Che Guevara. Se 

pensarmos em todos esses exemplos - e em muitos outros que poderfamos 

citar- a afirrnacao de Benjamin, segundo a qual as lutas sao mais inspiradas na 

memoria viva e concreta dos ancestrais dominados do que naquela, ainda abs

trata, das geras;6es futuras, parece men os paradoxal. 

A memoria coletiva dos vencidos se distingue de diversos panteoes estatais 

para a gloria dos herois da patria, nao so pela natureza dos personagens, sua 

mensagem e sua posicao no campo do confliro social, mas tam bern porque, 

aos olhos de Benjamin, ela simplesmente tern uma dirnensao subversiva ame

dida que nao e instrumentalizada a service de qualquer poder. 

E evidente que a rernemoracao das vitirnas nao e, para ele, uma larmiria 

melancolica ou uma meditacao mistica. Ela s6 tern sentido quando se torna 

uma fonte de energia moral e espiritual para aqueles que lutarn hoje. Trata-se 

da dialetica entre 0 passado e 0 presente ja sugerida pela tese IV: Vale principal

mente para 0 combate contra 0 fascismo, que busca sua forca na tradicao dos 

oprimidos. Em uma conversa, em 1938, com Brecht sobre os crimes hitleristas, 

Benjamin observa: "Enquanto ele falava assim, senti agir sobre mim uma forca 

suficiente para enfrentar a do fascismo, quero dizer uma forca que tern raizes 

tao profundas na hisroria quanto a forca fascista.?" 

Para evitar mal-enrendidos, e uti! voltar aos termos "odio" e "vinganca". 

Pode-se perguntar se, ao utilizar esses terrnos, Benjamin nao responde, impli

cirarnente, a Nietzsche. Este, como se sabe, designava pelo termo depreciativo 

"ressentirnenro" a "sede de vinganca e de odio" dos oprimidos, dos esmagados, 

dos subjugados. De seu ponto de vista aristocratico, tratava-se de uma "suble

vacao dos escravos contra a moral", baseada na inveja, no rancor e na impoten

cia, que tern sua origem nos judeus, esse "povo sacerdotal do ressentirnento 

por excelencia"?". Para Benjamin, as ernocoes dos oprimidos, longe de serem a 

96 W. BENJAMIN, Eerits autobiographiques, cit., p. 364. 

97 F. NIETZSCHE, Lagenealogiedefamorale (Paris, Gallimard, 1972), p. 45-6,58-9,68. 

led. bras.: Genealogia da moral, Sao Paulo, Companhia das Letras, 1998, trad. Paulo 
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expressao de urn ressentimento invejoso, de urn rancor Impotente, sao fonte 

de acao, de revolta ativa, de praxis revolucionaria. 0 conceito de "odio" se 

refere sobretudo a indignacao diante dos sofrimentos do passado e do pre

sente, e ahostilidade irreconciliavel aopressao, principalmente em sua ultima 

e aterrorizante rnanifesracao: 0 fascismo. Nao se pode lutar contra 0 III Reich, 

parece sugerir Benjamin, sem que se tenha uma profunda aversao pelo na

zismo, aversao que planta suas raizes nas lutas do passado. Como Marx, em 

o capital, Benjamin nao prega 0 odic aos individuos, mas a urn sistema. Quante 

avinganca das vitimas do passado, trata-se sirnplesrnente da reparacao dos 

crimes a que foram subjugados e da condenacao moral daqueles que os infli

giram. Segundo 0 dicionario Petit Robert, a vinganca e a "reparacao moral 

da ofensa por punicao do ofens or" . Tratando-se de uma ofens a cometida ha 

seculos ou milenios, pode se tratar apenas de urn castigo moral... Benjamin 

nao pensaria em vingar Spartacus e seus camaradas punindo os cidadaos ita

lianos do seculo XX! Ao contrario, a derrocada do fascismo - que se apresen

tava como herdeiro do Imperio romano - seria tambem uma "vinganca 

da historia" dos escravos crucificados e urn questionamento da vitoria do 

patriciado romano. 

o importante, aos olhos do autor das teses, e que a ultima classe subjugada, 

o proletariado, ve-se como herdeira de varies seculos ou milenios de lutas, 

de combates derrotados dos escravos, dos servos, dos camponeses e dos arte

saos. A forca acumulada dessas tentativas torna-se a materia explosiva com 

a qual a classe emancipadora do presente podera interromper a continuidade 

da opressao. 

A tese XII se refere a dois grandes testemunhos historicos para reforcar 

seu argumento. 0 primeiro e Spartacus, ou sobretudo a Liga Spartakista 

(Spartakusbund) , fundada por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, que em 

janeiro de 1919 assume a direcao de uma insurreicao operaria esponranea 

Cesar de Souza.} Eimportante observar que 0 6dio e a vinganca, "a ernbriagues da 

doce vinganca {'mais doce que 0 mel', ja dizia Homero)", nao sao condenados por 
Nietzsche, desde que sejam voltados contra urn inimigo pessoal- Aquiles que com
bate Heitor para vingar seu amigo Patroclo - e nao contra a "injustica" (p. 63). Para 
Benjamin, trata-se precisamente do oposto. 
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em Berlim - esmagada com derramamento de sangue por Gustav Noske, mi

nistro do Interior socialdemocrata. 0 aspecto que Benjamin ressalra e a cons

ciencia historica que se manifesta no nome da organizacao: 0 proletariado 

moderno como herdeiro dos escravos revoltados contra 0 Imperio romano. A 

revolta de 1919 torna-se, assim, momento de urn cornbare universal que dura 

hi milenios e nao, como se costuma apresenra-lo. urn avatar da politica inter

na alerna do pos-guerra. 

Auguste Blanqui, pintura de Madame Blanqui (1835). 
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A outra figura e Auguste Blanqui "cujo som de bronze abalara 0 seculo 

anterior". 0 personagem de Blanqui, esse grande vencido, trancado nos ca

laboucos das monarquias, das republlcas e dos imperios durante dezenas 

de anos, sem no entanto parar de personificar a rnais irreconciliavel oposicao 

revolucionaria a ordem exisrente das coisas, fascinava Benjamin. 0 "sorn de 

bronze" e, sem duvida, uma referencia as badaladas no sino de bronze que fazia 

soar, no sentido figurado, esse profeta armado, para advertir os oprirnidos 

da catasrrofe irninente, 

Benjamin se interessa nao so pela figura historica, mas rambern pelo pensa

dor, de quem de conhecia as reflex6es gra<;:as a esplendida biografia de Gustave 

Geoffroy. Ao definir os prolerarios como "escravos modernos", Blanqui mani

festava uma visao da historia anaIoga ados spartakistas. Por outro lado, era urn 

adversario resoluto do positivismo e das ideologias do progresso. Geoffroy cita 

em seu Iivro afirrnacoes de BIanqui feiras em 1862: "Nao sou daqueles que 

prerendern que 0 progresso seja obvio, que a humanidade nao possa recuar... 

Nao, nao hi faralidade, caso contrario a hist6ria da humanidade que se escreve 

de hora em hora, seria toda escrita antecipadamente":". Talvez seja pensando 

em ohservacoes desse genero que Benjamin tenha saIientado, em uma passa

gem de "Parque central": "A atividade de conspirador profissional como foi 

BIanqui nao supoe de maneira alguma a fe no progresso. Ela sup6e, funda

mentalrnenre, apenas a resolucao de eliminar a injustica presente. Essa reso

98 G. GEOFFROY, L'enfenne (Paris, Les Editions G. Cres, 1926), v. II, p. 19-20. Segundo 

Miguel Abensour, nas teses de Benjamin "aparece em flligrana a sombra de Blanqui. 

Como se 0 autor, na textura de suas teses, tivesse tecido um comentario esoterico 

sobre os manuscriros de Blanqui: a{se reconhece 0 saito do tigre. Especialista em 

colagern, Benjamin age como se pegasse as arrnas forjadas por Blanqui contra 0 

positivismo a firn de dar seus pr6prios golpes naqueles que se entregam no bordel do 

historicismo" ("Liberer I'enferrne", posfacio a A. BLANQUI, Instructionspour une prise 

d'armes, Paris, La Tete des Feuilles, 1972, p. 206). Cf. rambern de M. ABENSOUR, 

"Walter Benjamin entre melancolie er revolution. Passages Blanqui", em H. WISMANN 
(org.), Walter Benjamin et Paris (Paris, Cerf, coil. "Passages", 1986). 

99 W. BENJAMIN, "Zenrralpark", 1938, cit., p. 40. Daniel Bensaid observa, em seu belo 

[ivro sobre Benjamin, que este comparrilha com Blanqui de uma cerra concepcao 
melancolica da hisroria, baseada na visao infernal da ererna volta das derrotas (Walter 

Benjamin: sentinelle messianique, cit., p. 43). 
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_.-- ._..._----
[ucao de, no ultimo momento, arrancar a humanidade da catastrofe que a 

ameaca permanentemente, foi fundamental para Blanqui (... )."99 

Na rraducao francesa das teses, feita por Benjamin, existe uma ultima frase, 

ausente do rexto alernao: "Para nos, nossa gera<;:ao foi paga para saber disso, 

pois a unica imagem que ela vai deixar e a de uma gera<;:ao vencida. Esse sera 

seu legado para os que vierem" (GS I, 3, p. 1264). Ela mostra, de maneira 

explfcita e direta, que quando ele fala dos vencidos da historia esta pensando 

tambem em si mesmo e em sua gera<;:ao. Isso esdarece a Stimmung [atmosfera] 

do conjunto das teses, como sugere uma de suas ultirnas carras, dirigida a seu 

amigo S. Lackner no dia 5 de maio de 1940: "Acabo de rerrninar urn pequeno 

ensaio sobre 0 conceito de historia, urn trabalho que foi inspirado nao so pela 

nova guerra, mas por toda a experiencia de minha gera<;:ao, que deve ser uma 

das mais duramente submetidas as provacoes da hlstorla."'?" Com 0 mesmo 

espirito, ele menciona em uma das notas preparatorias 0 celebre poema de 

Brecht, "An die Nachgeborenen" [Aos que vierem depois de nos], em que 0 

escritor pede as gera<;:6es seguintes que se lembrem dos sofrimentos da sua. 

Benjamin acrescenta esse cornentario dilacerante: "Pedimos aqueles que vie

rem depols de nos nao a gratidao por nossas vitorias, mas a remernoracao de 

nossas derrotas. Isso e urn consolo: 0 unico console dado aqueles que nao tern 

mais esperanca de serem consolados" (GS I, 3, p. 1240). 

100	 Documenro citado por C. KAMBAS em seu livco Walter Benjamin im Exil. Zum 

Verhiiltnis von Literaturpolitik und A'sthetik (Ttibingen, Max Niemeyer, 1983), 

p.218. 
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TESE XIII 

"Nossa causa, com certeza, torna-se a cada 
dia mais clara e 0 povo mais inteligente" 

Joseph Dierzgen, 
La philosophic social-demo crate 
[A filosofia soclaldernocrata]. 

A teoria socialdemocrata, e, mais ainda, a sua prdxis estauam determinadas 

por um conceito de progresso que ntio se orientaua pela realidade, mas que tinha 

uma pretensdo dogmdtica. 0 progresso, tal como ele se desenbaua na cabeca 

dossocialdemocratas, era, primeiro, um progresso da propria humanidade (e ndo 

somente das suas habilidades e conhecimentos). Ele era, em segundo lugar, um 

progresso interminduel (correspondente a uma perfectibilidade infinita da 

humanidade). Em terceiro lugar, ele era tido como um progresso essencialmente 

irresistiuel (como percorrendo, por mota proprio, uma trajetoria reta ou em espi

ral). Cada um desses predicados econtrouerso, e cada um deles oferecia flanco 

acritica. Mas essa, se elafor implacdvel, tem de remontar muito alem de todos 

esses predicados e dirigir-se aquila que lhes ecomum. A representacdo de um 

progresso do genero humane na bistoria e insepardvel da representacdo do 

avanfo dessa historia percorrendo um tempo homogineo e oazio. A crltica a 
representaaio desse auanco tem de sera basecritica da representacdo do progres

so em geral. 

A epigrafe de Dietzgen - escolhido mais uma vez como exemplo tipico do 

"progressismo" socialdemocrata mediocre e limitado - ilustra uma visao oti

mista linear da historia, alimentada por uma leitura superficial do Aufkliiruny;. 

desenvolvimento irresistfvel e ininterrupto da "clareza" e da "inteligencia". A 

realidade td.gica do fascismo esta ai para desmentir esse tipo de automistificacao, 

de coloracao populista. 

Examinemos as tres criticas que a tese nao desenvolve, mas que sao basea

das em uma visao alternativa da historia: 

1. E preciso distinguir entre 0 progresso dos conhecimentos e das habili

dades (Fahigkeiten) e 0 progresso da pr6pria humanidade: este implica uma 

dirnensao moral, social e politica que nao eredutfvel ao progresso clentfflco e 

tecnico. 0 movirnento da historia enecessariamente heterogeneo - desigual 
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e combinado, diria Trotski no livro A historia cia Reoolucdo Russd, que Benja

min conhecia bern - e os avances em uma dirnensao da civilizacao podem ser 

acompanhados de regressoes na outra (como ja constatara a tese XI); 

2. Quando se quer urn "progresso da pr6pria humanidade" nao se pode 

confiar em urn processo de aperfeicoamento gradual e infinite, mas epreciso 

lutar por uma ruptura radical: 0 fim da hist6ria milenar da opressao - 0 flm 

da pre-historia na linguagem de Marx. Cabe acrescentar que 0 pr6prio Benja

min nao utiliza a expressao "fim da pre-historia". mas se refere - de maneira 

bern eliptica, e preciso dizer - ao possivel surgimento do "verdadeiro estado 

de excecao". Essa problematica escapa do evolucionismo e da teologia, uma 

vez que se trata de urn objetivo pelo qual se luta e de uma possibilidade 

objetiva, mas nunca do lnevitavel resultado das "leis da historia". Como escre

ve Benjamin, em uma das formula<;:6es mais marcantes de Das Passagen- \\7erk: 

''A experiencia de nossa gera<;:ao: que 0 capitalismo nao rnorrera de morte 

natural."lol; 
3. Nao hi, portanto, progresso "automatlco" ou "continuo"; a unica conti

nuidade ea da dorninacao e 0 automatisrno da hist6ria simplesmente reproduz 

esta ("a regra"). Os unicos momentos de liberdade sao lnterrupcoes, descon
lO2 

tinuidades, quando os oprimidos se sublevam e tentam se autoemancipar • 

Para ser eficaz, essa critica as doutrinas progressistas deve atacar seu funda

mento comum, sua raiz mais profunda, sua quintessencia oculta: 0 dogma de 

uma temporalidade hornogenea e vazia. Veremos nas pr6ximas teses 0 signifi

cado desse conceito e a alternativa que ele propoe: 0 tempo qualitativo, hetero

geneo e pie no. 

. Ed. bras.: Sao Paulo, Paz e Terra, 1980. 

101 Das Passagen-Werk, cit., p. 819. 
102 Uma nota preparatoria revela 0 projeto de uma crftica ao conjunto das teorias do 

progresso, inclusive ade Marx: "Crltica 11 teoria do progressode Marx. 0 progresso 
e, aqui, definido pelo desenvolvimento das forcas produtivas. Mas a essaspertence 
o ser humano e, portanto, 0 proletariado. Conseqiientemente, a quesrao dos crite
rios eapenas deslocada" (GS 1, 3, p. 1239). Infellzmenre, Benjamin nao pOde de
senvolver essa critica a urn conceito - 0 de "forcas produtivas" - que ocupa urn 
lugar central em rodas as variances produtivistas, economicistas e evolucionistas da 

teoria marxista do progresso. 
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o que esra em jogo no debate esta longe de ser purarnenre teo rico e flIoso

fico. Trata-se, salienta Benjamin, de uma certa atitude pratica, que combina 0 

otirnisrno do progresso com a ausencia de iniciativa, a passividade, 0 imobilismo. 

Vma atitude que, como vimos a proposito da tese XI, encontra seu 

desvendamenro tragico na capirulacao sem cornbare da esquerda alerna diante 

de Hitler em 1933, ou - para dar urn exemplo que Benjamin nao menciona, 

mas que rarnbern estava presente em sua mente no rnornenro em que redigiu as 

teses - da (maior parte da) esquerda francesa dianre de Petain em 1940. 
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TESE XIV 

Origem e0 fim.
 

Karl Kraus, Paroles en uers, I
 
[Palavras em versos].
 

A historia e objeto de uma construcdo, cujo lugar ndo e formado pelo tempo 

bomogsneo e uazio, mas por aquele saturado pelo tempo-de-agora Getztzeit). As

sim, a antiga Roma era, para Robespierre, um passado carregado de tempo-de

agora,passado que elefazia explodir do continuo da historia. A Revolurao Francesa 

compreendia-se como uma Roma retornada. Ela citaua a antiga Roma exatamente 

como a moda cita um traje do passado. A moda tem faro para 0 atual, onde quer 

que este se mova no emaranhado do outrora. Ela e 0 salta do tigre em direrao ao 

passado. 56 que ele ocorre numa arena em que a classe dominants comanda. 0 

mesmo salto sob 0 ceu livre da histdria eo salta dialetico, que Marx compreendeu 

como sendo a reuolucdo. 

Em uma carta a Horkheimer, pouco depois de ter recebido (1941) um 

exemplar das teses, Adorno comparou a concepcao do tempo da tese XIV com 

o kairos de Paul Tilllchl'", Na verdade, 0 socialista cristae, colaborador do 

Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt nos anos 1920 e 1930, opunha ao 

chronos, tempo formal, 0 kairos, tempo historico "pleno", em que cada instante 

conrern uma chance unica, uma constelacao singular entre 0 relative e 0 

absolurol'". 

A epfgrafe de Karl Kraus - Ursprung ist der Ziel- tern duplo significado: do 

ponto de vista reologico, a redencao leva - como vimos anteriorrnente - a 
volta ao parafso perdido: 0 tikhun, a apocatdstase, a restitutio ominium. Alias, 

foi 0 que 0 proprio Benjamin escreveu em seu artigo sobre Karl Kraus (1934), 

em que eIe comenta essa expressao do escritor vienense nos seguintes terrnos: 

o mundo econcebido como "urna deriva, um desvio, uma guinada de volta ao 

103 Carta de 12 de junho de 1941em W. BENJAMIN, GS VII, 2 (Nachtriige) , p. 774. 
Deve-se notar que, segundo Adorno, "nenhum outro trabalho de Benjamin e tao 
proximo de nossas inrencoes". 

104 C( R. KONERSMANN, Erstarrte Unruhe. Walter Benjamin. Begriff'der Geschichte (Frank
furt, Fischer, 1991), p. 44-5. 
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Parafso" (lrrweg, Abweg, Umweg zum Paradies zuruck)105. Do ponto de vista 

politico, a revolucao e tambern - ver a tese IX - uma volta ao parafso origina

rio. Mas, na tese XIV, Benjamin se interessa por urn outro tipo de relacao com 

o passado: que poderia ser chamada "a citacao revolucionaria". 

Como interpretar, nesse contexro, a surpreendente comparacao entre a rnoda 

e a revolucao? Uma observacao em Das Passagen- werk nos ajuda a compreen

der 0 paralelo. Aparentemente, e!as tern a mesma conduta: enquanto a Revolu

<;:ao Francesa cita a Antiguidade rornana, a moda do final do seculo XVIII cita 

a Antiguidade grega. Mas a temporalidade da moda e a do inferno: ao mesmo 

tempo que cultiva "a absurda supersticao do novo" (Paul Valery), e!a e a eterna 

repeticao do rnesmo, sem flrn, nem ruptura. Serve, entao, as classes dorninan

tes, de camuflagem para ocultar seu horror a qualquer mudanca radical 

(Brecht}'?". Ao contrario, a revolucao e a interrupcao da eterna volta e 0 

surgimento da mudanca rnais profunda. Ela e urn saito dialetico, fora do con

tinuo, inicialmente rumo ao passado e, em seguida, ao futuro. 0 "salto do 

tigre em direcao ao passado" consiste em salvar a heranca dos oprirnidos e ne!a 

se inspirar para interromper a catastrofe presente. 

o passado contern 0 presente, Jetztzeit- "tempo-de-agora" ou "tempo atual", 

Em uma variante da tese XIV, 0 [etztzeit e deflnido como urn "material ex

plosivo" ao qual 0 materialismo historico junta 0 estopirn. Trata-se de fazer 

explodir 0 continuo da historia (GS I, 3, p. 1249) com a ajuda de uma concep

<;:ao do tempo historico que 0 percebe como "plene", carregado de mornentos 

"atuais", explosivos, subversivos. 

Para Robespierre, a Republica romana era carregada do "tempo-de-agora", 

desseJetztzeit de que a Republica francesa de 1793 havia necessitado. Arranca

da de seu conrexto, torna-se urn material explosivo no cornbate contra a mo

narquia para a interrupcao de mil anos de continuidade real na hisroria da 

Europa. A revolucao presente se alirnenta do passado, como 0 tigre do que 

encontra no rnato, Mas trata-se de uma ligacao fugaz, de urn momenta fragil, 

de uma constelacao rnornentanea, que e preciso saber apreender; daf a imagem 

do "salto" da fera no tempo. Os herois republicanos, como Brutus, flguram 

105 W. BENJAMIN, "Karl Kraus", GS 1, 1, p. 360. 

106 W. BENJAMIN, DasPassagen-Werk, cit., p. 115, 121, 123. 
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entre as vitirnas do passado, os vencidos da hlstoria imperial- a historia que se 

escreve como uma sucessao de conejos triunfais dos cesares, Por isso, esses 

herois podem ser "cirados" pelos revolucionarios franceses como referencias 

eminentemente atuais, 

Como se sabe, Marx havia criticado intensarnente, em 0 Dezoito Brumdrio ', 

as ilus6es romanas dos jacobinos. Benjamin, que nao podia ignorar esse cele

bre texro, contradiz aqui 0 fundador do materialismo historico. Parece-nos 

que estava enganado e ao mesmo tempo tinha razao: estava enganado porque a 

republica rornana, escravagista e baseada no patriciado, nao podia inspirar em 

nada os ideais dernocraticos de 1793. Alern disso, e surpreendente que Benja

min nao mencione - em vez de Robespierre - 0 exemplo de Gracchus Baboeuf, 

que nao "citava aRoma anciga", mas os tribunos da plebe romana. As 

fantasmagorias rornanas dos jacobinos eram, como Marx dernonstrara, uma 

ilusao, Mas 0 autor de 0 Dezoito Brumdrio foi muito precipitado ao concluir 

que as revolucoes proletarias, ao contrario das burguesas, podiam tirar sua 

poesia somente do futuro e nao do passado. A profunda intuicao de Benjamin 

sobre a presen<;:a explosiva de momentos emancipadores do passado na cultura 

revolucionaria do presente era legitima: assim, a da Comuna de 1793-1794 na 

Comuna de Paris de 1871, e desta na revolucao de outubro de 1917. Em cada 

urn desses casos, e seria possfvel rnultipllcar os exemplos, tanto na Europa 

quanto na America Latina, a sublevacao revolucionaria deu urn "salto de tigre 

em direcao ao passado", urn saito dialetico sob 0 livre ceu da historia, ao se 

apropriar de urn momenta explosivo do passado, carregado de "tempo-de

agora". A citacao do passado nao era necessariamente uma obrigacao ou uma 

ilusao, mas podia ser uma fonte formidavel de inspiracao, uma arma cultural 

poderosa no cornbate presente. 

Em uma outra nota preparatoria, Benjamin op6e 0 continuo hlstorico, que 

deriva dos opressores, a tradicao, que deriva dos oprimidos. A tradicao dos 

oprimidos - mencionada na tese VIII como fonte de verdadeira cornpreensao 

do fascismo - e, com a descontinuidade do tempo historico e a forca destrutiva 

da classe operaria, urn dos tres principais momentos do materialismo hist6rico 

DerAchtzehnteBrumairedes Louis-Bonaparte: (I 852) [ed. bras.: 0 DezoitoBrumdrio 

de Louis Bonaparte, Sao Paulo, Centauro, 2003]. 

121 



-

segundo Benjamin (GSI, 3, p. 1246). Essa tradicao edesconrfnua, Ecompos

ta de momentos excepcionais, "explosives", na sucessao inrerminavel das for

mas de opressao (GS I, 3, p. 1236). Mas, dialeticamente, ela tern sua propria 

continuidade: aimagem da explosao que deve quebrar 0 continuo da opressao 

corresponde, no dominic da tradicao dos oprirnidos, a merafora da tecelagem: 

de acordo com 0 ensaio sobre Fuchs, epreciso tecer na trama do presente os 

nos da tradicao que se perderam durante seculos!". 

107 W. BENJAMIN, "Eduard Fuchs", cit., p. 46. 
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TESE XV 

A consciencia de [aeer explodir 0 continuo da bistoria e propria das classes 

r~voluciondrias no instante de sua acdo. A Grande Revolurdo introduziu um novo 

calenddrio. 0 dia com 0 qual comeca 0 novo calenddrio funciona como um 

condensador de tempo historico. E, no/undo, eo mesmo dia que retorna sempre na 

figura dos dias de [esta, que sdo dias da rememoracdo. Os calenddrios, portanto, 

ndo contam 0 tempo como relogios. Eles sdo monumentos de uma consciencia da 

historia da qual, hd cem anos, parece ndo haver na Europa os minimos vestigios. 

Ainda na Reuoluoio de ]ulho ocorreu um incidente em que essa consciencia sefez 

valer. Chegado 0 anoitecer do primeiro dia de luta, ocorreuque em vdriospontos de 

Paris, ao mesmo tempo e sem preuio acerto, dispararam-se tiros contra as relogios 

das torres. Uma testemunba ocular, que, taluez, devesse a rima a sua intuicdo 

diuinatoria, escreveu entdo: 

Qui le croirait! On dit qu'irrites contre l'beure
 
De nouveaux[osues. au pied de cbaque tour,
 
Tiraient sur les cadrans pour arriter lejour.'
 

As classes revolucionarias, ou seja, nao so 0 proletariado, mas todos os opri

midos do passado, tern consciencia de poder explodir, por meio de sua acao, a 

continuidade historica, De faro, somente a acao revolucionaria pode interrom

per - por urn tempo - 0 cortejo triunfal dos vencedores. Nas jaquerias campone

sas, nas revolt as hereticas medievais ou na guerra dos earnponeses do seculo XVI, 

essa consciencia tomou a forma quiliasta ou apocaHpticado "final dos tempos" e 

do advento do milenarismo. Sem diivida, Benjamin conhecia Thomas Munzer, 

teologo da reuolucdo •. de seu amigo Ernst Bloch. Na grande Revolucao France

sa - urn modelo ao qual Benjamin nao deixa de se referir ao longo de toda sua 

vida - essa consciencia se manifesta por meio da inrroducao de urn longo calen

dario a partir do dia da proclamacao da Republica: 1793 era 0 ano I da nova era. 

Em frances no texro: 
Quem poderia imaginar!Dizem que irritados contra a bora
 
Novos[osues, aope de cada torre
 
Atiraram nosrelogios paraparar 0 dia.
 

..	 Thomas Munzer, theologien de La revolution (ed. bras.: Thomas Munzer, teolog» da 
reuolucdo, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1973]. 
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--o dia em que urn novo calendario entra em vigor, escreve Benjamin, e urn 

bistorischer Zeitrajfer - conceito intraduzfvel, que Missac verte, erroneamente, 

por "0 ritmo da historia se acelera" e Gandillac, literalmente, por "condensador 

historico do tempo". Em sua propria traducao, Benjamin prop6e "urna especie 

de abreviacao historica", que explicita assirn: 0 primeiro novo dia integra todo 

o tempo anterior. Por que? Talvez porque, nesse dia, se encontrem "condensados" 

todos os mornenros de revolta do passado, toda a riqueza da tradicao dos opri

midos. Eo que sugere Benjamin, ao observar, em uma das notas preparatorias, 

que na ruptura da continuidade historica - a revolucao - ocorrem ao mesmo 

tempo urn novo comeco e a tradicao (GS I, 3, p. 1242). Mas a expressao 

historischer Zeitrajfer continua enigrnatica... 

Para Benjamin, os calendarios represenram 0 contrario do tempo vazio: sao 

expressao de urn tempo historico, heterogeneo, carregado de memoria e de 

atualidade. Os feriados sao qualitativarnenre distintos dos outros dias: sao dias 

de lernbranca, de remernoracjio, que expressam uma verdadeira consciencia 

historica, Sao, de acordo com a versao francesa, "tanto dias iniciais quanto dias 

de Iernbranca' (GS I, 3, p. 1265). Aqui, "0 inicial" se refere a uma ruptura 

emancipadora ou redentora. 

o calendario judaico eurn exernplo evidente disso e, sem duvida, Benja

min 0 tinha em mente no memento em que escreveu essas linhas: os principais 

feriados sao consagrados arememoracjir, de acontecimentos redentores: a saida 

do Egito (Pessach), a revolta dos Macabeus (Hanuka), a salvacao dos exilados 

na Persia (Purim). 0 imperativo da lembranca - Zachor! - e mesmo urn dos 

elementos centrais do ritual da Pascoa judaica: lembre-se de seus ancestrais no 

Egito como se voce mesrno tivesse sido urn escravo naquele tempo lOB. 

Mas poderiamos citar outros feriados, profanos, como 0 14 de julho fran

1
2 

ces ou 0 de maio dos operarios - dias "iniciais" de Festapopular e de memo

ria revolucionaria, consranremenre amea<;:ados pelo conformismo que tenta 

domina-los. 

108 Referindo-se aos rituais judaicos e, particularrnenre, aHaggadah de Pessach, Y. H. 

YERUSHALMI escreve: "A memoria nao e mais aqui lembranca - 0 que rnanteria urn 

sentimento da disrancia - mas reatualizacao" (Zakhor: histoire et memoirejuive, 
Paris, La Decouverte, 1984, p. 60) 

A tese XV continua a crftica encontrada nas duas que a precedem contra a 

concepcao hornogenea do tempo, mas ela identlfica de modo mais preciso essa 

temporalidade vazia: ados relogios. Trata-se do tempo puramente mecanico, 

autornatico, quantitative, sempre igual a si mesmo, dos pendulos: urn tempo 

reduzido ao espa<;:o. 

A civilizacao industrial/capitalista e dominada, de maneira crescente desde 

o seculo XIX, pelo tempo do relogio de bolso ou de pulso, passivel de uma 

medida exata e estritamente quantitativa. As paginas de 0 Capital sao cheias 

de exemplos terrfveis da tirania do relogio sobre a vida dos trabalhadores. Nas 

sociedades pre-capiralistas, 0 tempo era carregado de significados qualitativos, 

que foram progressivamente substitufdos, durante 0 processo de industrializa

cao, pelo tempo unico do relogio de PUISO I 09 
• 

Para Benjamin, 0 tempo historico nao poderia ser confundido com 0 tem

po dos relogios, Trata-se de uma ternatica que remonta a seus escritos de juven

tude: no artigo de 1916, publicado em frances com 0 titulo "Sur Ie Trauerspiel 

et la Tragedie" ele op6e 0 tempo da historia, cheio de temporalidade rnessianica, 

ao tempo mecanico e vazio dos relogios, Poucos anos depois, em sua tese 0 

conceito de criticade arte no romantismo alemdo (1919) ele contrasta "0 infinite 

temporal qualitativo" (qualitative zeitliche Unendlichkeitt do messianismo ro

mantico com 0 "infinite temporal vazio" das ideologias do progresso'!". 

A concepcao do tempo que prop6e Benjamin tern suas fontes na tradicao 

messianica judaica: para os hebreus, 0 tempo nao era uma categoria vazia, abstra

ta e linear, mas inseparavel de seu conteudo'!', Mas, de uma certa maneira, e0 

conjunto das culturas tradicionais, pre-capitalistas ou pre-industriais que guarda 

em seus calendarios e suas festas, os vestigios da consciencia hisrorica do tempo. 

o ato dos revolucionarios que atiraram nos relogios durante a revolucao de 

julho de 1830 representa, aos olhos de Benjamin, essa consciencia. Mas, nesse 

109 E. P. THOMPSON, "Time, Work-Discipline and Industrial Capitalism", em Customs 
in Common (Londres, Penguin Books, 1991). 

IIOW BENJAMIN, "Sur Ie Trauerspiel et la Tragedie", 1916, Furor, nO 2, outubro de 

1982, p. 7-8 e Der BegrifJder Kunstkritik in der deutschen Romantik, 1919, cit., 

p. 86-7. 

III S. MOWINCKEL, He that Cometh (Oxford, Basil Blackwell, 1956), p. 106. 
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caso, nao e 0 calendario que se confronta com 0 rel6gio: eo tempo hist6rico da 

revolucao que ataca 0 tempo mecanico do pendulo. A revolucao e a tentativa 

de interromper 0 tempo vazio, gra<;:as a irrupcao do tempo qualitative, 

rnessianico - como Josue, segundo 0 Antigo Testamento, suspendeu 0 rnovi

mento do sol, para ganhar 0 tempo necessario asua vit6ria. 

No Baudelaire de Benjamin, tambem encontramos uma referenda a Josue e 

a essa aspiracao de deter a marcha do tempo: "Interromper 0 curso do mun

do - esse era 0 desejo mais profundo de Baudelaire. 0 desejo de [osue."!'? 

Trata-se da interrupcao ao mesmo tempo messianica e revolucionaria do curso 

catastrofico do mundo. Em julho de 1830, as classes revolucionarias - tais 

como "novos josues" - mais uma vez tiveram consciencia de que sua acao 

"fazia explodir a continuidade hist6rica" da opressao, 

Urn exemplo latino-americano recente traduz, de maneira extraordinaria, 

essa aspiracao no terreno sirnbolico - contestatorio mais do que revoluciona

rio. Durante as rnanifestacoes populares de protesto - por iniciativa de organi
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Jovens indios brasileiros protestam em frente ao rel6gio das comemorac;6es oficiais 
do V centenario da descoberta do Brasil, abril de 2000. 

112 W BENJAMIN, Charles Baudelaire, cir., p. 223. 

126 

zacoes sindicais operarias e camponesas, e de movimentos negros e indigenas 

contra as comemora<;:6esoficlais (governamentais) do 500Q aniversario da "des

coberta" do Brasil pelos navegantes portugueses em 1500, urn grupo de indios 

atirou flechas contra 0 relogio (patrodnado pela Rede Globo de Televisao) que 

marcava os dias e as horas do centenario... 
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TESE XVI 

o materialista historico ndo pode renunciar ao conceito de um presente que 

ndo etransicdo, mas no qual 0 tempoestanca eficou imouel (Stillstand). Pois esse 

conceito define exatamente 0 presente em que ele escreve historia para si mesmo. 

o Historicism» arma a imagem "eterna" do passado, 0 materialistahistorico, uma 

experiincia com 0 passado que sefirma ai unica. Ele deixa aos outros se desgas

tarem com a prostituta "era uma uez"no prostibulo do Historicismo. Eleperma

nece senbor de suasforcas: viril 0 bastante para jazer explodir 0 continuo da 
bistoria. 

Continuando sua polernica contra 0 historicismo, Benjamin formula uma 

curiosa alegoria. Pode-se interpreta-la assim: a prostituta "era uma vez", insta

lada no bordel "historicismo", recebia os vencedores urn ap6s outro. Ela nao 

tinha escrupulos para se dar a urn e, em seguida, abandona-lo em prol do 

seguinte. Sua sucessao constitui 0 continuo da hist6ria: era uma vez JUlio Cesar, 

era uma vez Carlos Magno, era uma vez 0 papa Borgia e assim por diante. 

Por outro lado, 0 adepto do materialismo hlstorico - que nao tern necessi

dade de ser, ao contrario do que Benjamin da a entender, do sexo masculino 

("viril") ... - vive, com uma imagem do passado, uma experiencia unica. 0 

ensaio sobre Fuchs, que contern uma especie de variante da tese XVI, explica: 

trata-se de perceber - "nurn lampejo", como diz a tese V - a constelacao critica 

que esse fragmento do passado forma precisamente com 0 presente em 

quesrao!". Por exernplo, entre Walter Benjamin, em urn momento de perigo 

supremo, em 1940, e Auguste Blanqui, 0 preso, 0 revolucionario esquecido. 

Ou ainda, na obra de Bloch mencionada anreriorrnente, entre as sublevacoes 

revolucionarias na Alemanha dos anos 1919-1921 - aquele momento presente 

"em que de pessoalmente escreve a hlstoria' - e a insurreicao camponesa in

citada por Thomas Munzer. No entanto, para que essa constelacao possa se 

formar, e preciso que 0 presente fique imovel (Stillstand) par urn momenta: 

e 0 equivalente, no nfvel da historiografia, 11 interrupcdo revolucionaria 

da continuidade historica, 

113 W. BENJAMIN, "Eduard Fuchs", cit., P: 42-3. 
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De acordo com 0 ensaio sobre Fuchs, a experiencia unica do passado libera 

as energias poderosas que jaziam atadas no "era uma vei' do hlsroricisrno!". 

Em outras palavras: enquanto a abordagem conformista e pseudo-objetiva de 

Ranke e de Sybel neutraliza e esteriliza as imagens do passado, a conduta do 

materialismo historico descobre as energias explosivas ocultas que se encon

tram em urn mornento preciso da hist6ria. Essas energias, que sao as do [etztzeit, 

sao como a fafsca que sai de urn curto-circuito, permitindo "fazer explodir" 

a continuidade hist6rica. 

Urn exemplo atual, no contexto latino-americano, ilustra de maneira im

pressionante as ideias de Benjamin: a sublevacio zapatista de Chiapas em ja

neiro de 1994. Por urn "salto de tigre em direcao ao passado", os cornbarentes 

indfgenas do EZLN liberaram as energias explosivas da lenda de Emiliano 

Zapata! 15, extirpando 0 conformismo da hisroria oficial e explodindo a pretensa 

continuidade historica entre a revolucao mexicana de 1911-1917 e 0 regime 

corrupto e autoritario do PRJ - "Partido Revolucionario Institucional"!". 

114 Ibidem, P: 42. 
I\) Eis uma passagem de um comunicado de 14 de fevereiro de 1994 do Comite Clan

destino Revolucionario Indigena do EZLN: "Nas palavras dos mais antigos de nos

sos antepassados se encontrava tambern a esperam;:a para nossa hisrorla. E, em suas 

palavras, apareceu a imagem de um hornern como nos: Emiliano Zapata. E ai vimos 

o lugar para onde deveriam evoluir nossos passos para se tornarern verdadeiros, e 

nossa hist6ria feita de luta retornou nossas veias, e nossas maos se encheram dos 

gritos dos nossos, e a dignidade volrou as nossas bocas e vimos urn mundo novo" 

(Subcomandante Marcos, Ya Basta!Lesinsurger zapatistes racontent un an de reuolte 

au Cbiapas, Paris, Dagomo, 1994, p. 166). 

116 Primeira grande revolucao social do seculo, a revolucao mexicana derrubou a dita

dura do general Porfirio Diaz em 1911. as exercitos camponeses dirigidos, no SuI, 
par Emiliano Zapata, e, no Norte, par Francisco Villa, tornaram a capital, Mexico, 

em 1914, mas nao conseguiram criar urn poder revolucionario ou impor seu pro

gram a agrario radical. as generais e os politicos moderados que romaram a direcao 

da revolucao - apos terern vencido e mandado assassinar Zapata e Villa - consegui

ram impor sua hegemonia no pais de maneira duradoura. Ao se apresentarern como 

os herdeiros dos ideais da revolucao de 1911-1917, fundararn, nos anos 1940 

depois do parentese radical do govemo de Lazaro Cardenas - 0 "Partido Revolucio

nario Institucional", que continuou no poder ate 0 final do seculo xx. 
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TESE XVII 

o Historicismo culmina de direito na historia universal. Dela se destaca, pelo 

seu metoda, a historiografia materialista, de maneira taluez mais clara do que 

qualquer outra. A primeira ndo tem armacdo teorica. Seu procedimento eaditivo: 

ela mobiliza a massa dos[atos para preencher 0 tempo bomogineo e vazio. A 
historiografia materialista subjaz, por sua uez, um principia construtivo. Ao pen

sarpertencendo so0 movimento dos pensamentos, mas tarnbema sua imobilizacdo 

(Stillstellung). Onde 0 pensamento se detem repentinamente numa constelacdo 

saturada de tensoes, eleconfere amesma um choqueatraues do qual elesecristaliza 

como mimada. 0 materialismo bistorico se acerca de um objeto historico unica e 

exclusivamente quando este seapresenta a elecomo uma monada. Nessa estrutura 

ele reconhece 0 signo de uma imobilizaaio messidnica do acontecer, em outras pa

lauras, de uma chance revoluciondria na luta a javor do passado oprimido. Ele a 

arrebata para fazer explodir uma epoca do decurso homogjneo da historia; do 

mesmo modo como elejaz explodir uma vida determinada de uma epoca, assim 

tambem elefaz explodir uma obradeterminada da obra de uma vida. Esteproce

dimento consegue conservar e suprimir na obra a obra de uma vida, na obra de 

uma vida, a epoca, e na epoca, todo 0 decurso da historia. 0 [ruto nutritivo do que 

Joi compreendido historicamente tem em seu interior 0 tempo como sementepre

ciosa, mas desprouida de gosto. 

Contra a concepcao historicista quantitativa do tempo hist6rico como acu

mulacao, Benjamin esboca sua concepcao qualitativa, descontinua, do tempo 

historico!'? Existe uma impressionante afinidade entre as ideias de Benjamin 

e as de Charles Peguy, urn autor com 0 qual ele se sentia em profunda "cornu

nhao''!". Segundo Peguy, em Clio- urn texto publicado em 1931, que Benja

117 Como observa tao bern S. MOSES: "0 que Benjamin... extrai da experiencia re1igio

sa e precisamente a extrema atencao adiferenca qualitariva do tempo, aunicidade 
incornparavel de cada instante. Se ha urn ponto em que a vigilancia politica se 
articula mais de perto com a sensibilidade re1igiosa, e exatarnente aqul, no proprio 
cerne da percepcao do tempo" (L'ange de l'histoire, p. 166). 

liB	 Cf. a carta de 15 de seternbro de 1919 a Scholem: "Reli urn pouco de Peguy, No 

caso, eu me sinto com uma linguagem incrive1mente semelhanre, Diria ate: 
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min poderia ter lido - 0 tempo da teoria do progresso e "exatamente 0 mesmo 

tempo dos bancos de investimento e dos grandes estabelecimentos de credi

to... ; e 0 tempo da marcha dos lucros produzidos por urn capitaL.; tempo 

verdadeiramente hornogeneo, pois traduz, pois transmite em calculos homo

geneos... po is transpoe em uma linguagem (rnatematica) hornogenea as inti

meras variedades de ansiedades e de fortunas", A esse tempo de progresso, 

"feito a imagem e sernelhanca do espaco", reduzido a uma linha "absolura, 

infinlta", ele opoe 0 tempo da mem6ria, 0 tempo da "remernoracao organica", 

que nao ehornogeneo, mas que tern "plenos e vazios"!". 

A remernoracao tern por tarefa, segundo Benjamin, a construcao de conste

lacoes que ligam 0 presente e 0 passado. Essas constelacoes, esses momentos 

arrancados da continuidade histories vazia, sao monadas, ou seja, sao concen

trados da totalidade hist6rica - "plenos", diria Peguy 120. as momentos privile

giados do passado, diante dos quais 0 adepto do materialismo hist6rico faz 

uma pausa, sao aqueles que constituem uma interrupcao messianica dos aeon

tecirnentos - como aquele, em julho de 1830, quando os insurgentes atiraram 

nos rel6gios. Esses mornentos constituem uma chance revolucionaria 

no combate - hoje - ao passado oprimido - mas tarnbern, sem duvida, ao 

presente oprimido!". 

nenbum escrito jamais me toCOU por tanta proximidade, tanta cornunhao. (...) Uma 

fantastica melancolia dorninada' (w. BENJAMIN, Correspondence, cit., p. 200). 

119 C. PEGUY, "Clio. Dialogue de l'histoireet de l'ame payenne" (1909-1912), em Oeuvres 
enprose (Paris, La Plelade, 1968), v. I, p. 127-31, 180-1,286, 299-300.Ver tam
bern 0 artigo de H. TIEDEMANN-BARTELS, "La mernoire est toujours de guerre. Ben

jamin et Peguy" em H. WISMANN (org.), Walter Benjamin et Paris, cit., p. 133-43. 
Assim como D. BENsArD, Moi la Revolution (Paris, Gallimard, 1989). 

120 Em uma primeira versao dessa tese, que se encontra em DasPassagen- W'erk, em vez 

do conceito de m6nada, aparece 0 de "imagem dialetica". Cf. G5V, 1, p. 595. 

121 Comentando a passagemsobre a interrupcao rnessianica dos acontecimentos, Herbert 

Marcuse escreveu em 1964: "Raramente a verdade da teoria critica foi expressa 
de uma forma tao exemplar: a luta revolucionaria exige a interrupcao do que aeon
tece e do que aconteceu - antes de se dar urn objerivo positivo qualquer, essa nega

s:ao e 0 primeiro ato positivo. 0 que 0 ser humano fez aos outros humanos e a 
natureza deve cessar, e cessar radicalmente - sornente depois podem comes:ar a 
liberdade e a justica" (H. MARCUSE, "Revolution und Kritik der Gewalt. 
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A inrerrupcao messianica e ruptura da historia, mas nao fim da historia, 

Uma das notas afirrna explicitamente: "0 Messias quebra a historia; 0 Messias 

nao aparece no firn de urn desenvolvimento" (GS I, 3, p. 1243). Do mesmo 

modo, a sociedade sem classes nao e 0 firn da historia mas, segundo Marx, da 

pre-historia, da historia da opressao e da alienacao dos humanosl-'. 

Segundo as notas prepararorias, a historia universal do historicismo e falsa, 

pura acurnulacao artificial, como 0 esperanto e uma falsa lingua universal. 

Mas existira, urn dia, uma verdadeira historia universal, como existira uma 

verdadeira lingua universal: no mundo messianico, que e "0 mundo da atuali

dade total e multifacetada", Essa historia messianica da humanidade liberrada 

ardera como uma "lampada ererna", que inclui a toralidade do passado, em 

uma imensa apocatdstase (GS I, 3, p. 1234, 1239). 

Na carta a Gretel Adorno, em que anuncia a redacao das teses, Benjamin 

chama sua atencao particularmente para a XVII, uma vez que ela revela a liga

c;:ao entre esse documento eo metodo de suas pesquisas anteriores!". Os traba

lhos de W. Benjamin sobre Baudelaire sao urn born exemplo da metodologia 

proposta nessa tese: trata-se de descobrir em Asflores do mal uma m6nada, urn 

conjunto cristalizado de tensoes que contern uma totalidade historica, Nesses 

Zur Geschichtsphilosophie Walter Benjamins" em P. BULTHAUPT, Materialien zu 

Benjamins Thesen, cit., p. 25-6). 

122	 Eis como Scholem interpreta a metamorfose rnarxista do messianismo judaico: 

''A diferenca entre a moderna "teologia da revolucao"... e a ideia messianica do 
judaisrno consiste, em grande medida, em uma transposicao dos terrnos. Sob sua 
nova forma, a historia torna-se uma pre-historia... Essa e a atitude subjacente 
aos escritos dos ideologos mais irnportantes do messianismo revolucionario, como 
Ernst Bloch, Walter Benjamin, Theodor Adorno e Herbert Marcuse..." (Fidelite et 
utopie: essais sur lejudaisme contemporain, Paris, Calrnann-Levy, 1978, p. 255-6). 
o proprio I. Wohlfarth observa tambern que, no messianismo secularizadode Ben
jamin, 0 final dos tempos nao e0 final de toda a historia, como no messianismo 
ortodoxo, mas 0 firn do que Marx denominava a "pre-hisroria" (I. WOHLFARTH, 
"The Measure of the Possible" em L. MARCUS, L. NEAD. (org.), The Actuality of 

W Benjamin, Londres, Lawrence and Wishart, 1998, p. 36). Essas interpretacoes 
sao interessantes, mas lembremos que Benjamin nao utiliza a expressao "fim da 
pre-historia". 

123 Carta citada em GS I, 3, p. 1226. 
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escritos, desarraigados do curso hornogeneo da hisroria, encontra-se conserva

da e reunida toda a obra do poeta, nesta, 0 seculo XIX frances, e, nesse ultimo, 

"to do 0 curso da historia". A obra "maldita" de Baudelaire guarda 0 tempo 

como uma semente preciosa. Deve essa semente frutificar no terreno da lura de 

classes atual, para adquirir todo seu sabor? 
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TESE XVII a 

Marx secularizou a representardo do tempo messidnico na representacdo da 

sociedade sem classes. E estaua bem assim. 0 injortunio comecou quando a 

socialdemocracia alcou essa represenraoio a um ideal. 0 ideal foi definido, na 

doutrina neokantiana, como uma tareft infinita. E essa doutrina era a filosofia 

elementardopartido socialdemocrata - de Schmidt e Stadler a Natorp e Vorlander. 

Uma vez definida a sociedade sem classes comotareja infinite; 0 tempo homogeneo 

e uazio transjormaua-se, por assim dizer, em uma ante-sala, em que sepodia espe

rar com mais ou menosserenidade a chegada de uma situacdo revoluciondria. Na 

realidade, ndo hd um so instante que ndo carregue consigo a sua chancereuolucio

ndria - elaprecisa apenas serdefinida como uma chance especifica, ou seja, como 

chance de uma solucdo inteiramente nova em face de uma tareja inteiramente 

nova. Para 0 pensador reuoluciondrio, a chance revoluciondria propria de cada 

instante historico seconfirma a partir ria situacdo politica. Mas elase lhe confirma 

ndo menospelo poder-cbaue desse instante sobre um compartimento inteiramente 

determinado, ate entaofecbado, dopassado. A entrada nesse compartimento coin

cide estritamente com a araopolitica; e epor essa entrada que a araopolitica, por 

mais aniquiladora que seja, pode ser reconhecida como messidnica. (A sociedade 

sem classes ndo e a meta final do progresso na historia, mas, sim, sua interrupciio, 

tantas uezes malograda, finalmente efetuada.) 

o conceito de secularizacao utilizado por Benjamin nessa tese e, prova

velmente, uma referenda aPolitiscb Theologie (1922) de Carl Schmitt, segun

do a qual "todos os conceitos pregnantes da teoria moderna do Estado sao 

conceitos teol6gicos secularizados't'>'. Sem duvida, Schmitt se interessa sobre

tudo pelas fllosofias contra-revolucionarias do Estado, mas formula tarnbern 

hip6teses mais genericas que poderiam interessar a Benjamin, como por exern

plo: "A situacao excepcional tern para a jurisprudencia 0 mesmo significado 

124 Everdade que 0 conceito aparece tambern, com urn alcance mais geral, na socio

logia das religi6es de Max Weber, principalrnenre em A etica protestante e 0 

espirito do capitalismo, obra que Benjamin conhecia bern. [Ed. bras.: M. WEBER, 

A etica protestante e 0 espirito do capitalism», Sao Paulo, Companhia das Letras, 
2004.] 
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que 0 milagre para a teologia."125 No entanto, como foi muito bern demons

trado por Jacob Taubes, a secularizacao nao epara Schmitt urn conceito posi

tivo; ao contrario, "para ele, ela representa 0 diabo". 0 objetivo de Schmitt e 
demonstrar que a secularizacao leva a teo ria juridica do Estado a urn impasse, 

porque ignora 0 fundamento, a raiz de seus pr6prios conceiros!". 

Nao e esse 0 ponto de vista de Benjamin. Para ele, a secularizacao e ao 

mesmo tempo legitima e necessaria - desde que a energia subversiva do 

messianico continue presente, mesmo que seja no estado de forca oculta (como 

a teologia no jogador de xadrez materialista). 0 que epreciso criticar, insiste 

Benjamin, nao ea secularizacao enquanto tal, mas uma forma especifica, a do 

neokantismo socialdemocrata, que fez da ideia rnessianica urn ideal, uma "ta

refa infinira". Trata-se principalmente do grupo de filosofos da Universidade 

de Marburg, aqual pertencem tanto Alfred Stadler quanto Paul Natorp, dois 

dos auto res mencionados na tese, assim como Hermann Cohen. 

Encontra-se aqui uma analogia impressionante com algumas ideias des en

volvidas pelo jovem G. Scholem, em cadernos ineditos dos anos 1918-1919. 

Ele coloca em questao, com uma incrivel virulencia, a miseravel falsificacao da 

tradicao rnessianica judaica, pela qual e responsavel, a seus olhos, a Escola 

neokantiana de Marburg: 

o reino messianico e 0 tempo rnecanico produziram, na cabeca dos homens 

do Iluminismo (Aufklarer), a ideia - bastarda e digna de maldicao - do Pro

gresso. Porque, quando se e urn Aufklarer [...J, a perspectiva dos tempos 

messianicos deve necessariamente se deformar em Progresso. [...] Aqui se en

contram os erros mais fundamentais da Escola de Marburg: a distorcao [...] de 

todas as coisas em uma tarefa infinita no sentido do Progresso. Essa ea mais 

deploravel interpretacao que 0 profetismo ja teve de suportar.!" 

125 C. SCHMID, Thtologie politique (1922) cit., p. 46. 

126 J. TAUBES, Die politiscbe Theologie des Paulus (Munique, Wilhelm Fink, 1993), 

p. 89-92. 

127 Essa passagem encontra-se em urn caderno inedito de G. Scholem, intitulado 

Ttzgehuchaufteichnungen. 1. August 1918-1. August 1919 (Adelboden - Bern) Esse 
marerial- que se acha no arquivo Scholem na biblioteca da Universidade Hebraica 
de Jerusalem - em breve sera publicado pela editora jiidischer (associada it editora 
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Pode-se perguntar se Benjamin nao tinha essasideias em sua memoria quan

do escreveu as "teses" de 1940 - a nao ser que Scholem e que tenha sido in

fluenciado pelas discussoes com seu amigo em 1916-1919. 

o que Benjamin critica na socialdemocracia de inspiracao neokantiana e, 

antes de mais nada, seu imobilismo, a calma olimpiana com a qual ela espera, 

confortavelmente instalada no tempo vazio e homogeneo, como urn cortesao 

no vestibulo, a chegada inevitavel da "situacao revolucionaria' - que, e claro, 

jamais vira.. 

A alternativa que ele propoe e, ao mesmo tempo e inseparavelmente, his

to rica e politica. Ela parte da hipotese de que cada momenta historico tern 

suas potencialidades revolucionarias. Trata-se de opor uma concepcao aberta 

da historia como praxis humana - rica em possibilidades inesperadas, que 

podem produzir 0 novo - a toda doutrina teleologica, confiante nas "leis da 

historia' ou na acumulacao gradual de reformas na via certa e garantida do 

Progresso infinite. 

Essa acao politica - que, como toda praxis revolucionaria, comporta uma 

dimensao destrutiva - e ao mesmo tempo uma interrupcao messianica da his

toria e urn "salto em direcao ao passado": possui 0 poder rnagico da abertura 

iSchliaselmacbii de urn aposento (Gemach) ate entao trancado (verschlossenes), 

de urn acontecimento ate entao esquecido. Encontramos, aqui, a unidade pro

funda, Intima, messianica, entre a acao revolucionaria no presente e a inter

vencao da memoria em urn momento determinado do passado!", A 

redescoberta, sob 0 impacto do impulso do movimento feminista dos anos 

1970, de textos esquecidos e "trancados" de Olympe de Gouges - autor de 

panfletos que denunciam a escravidao dos negros e da "Declaracao dos direi

tos da mulher e da cidada' (1791), guilhotinada pelo Terror em 1793 - eurn 

Suhrkamp) de Frankfurt.Agradeco aosresponsaveis pelaedicaodos manuscritosde 
Scholem, Karlfried Grunder, Friedrich Nlewohner e Herbert Kopp-Osterbrink a 
gentileza de me autorizarema publicacao de alguns extratosdesses escriros ineditos. 

128 Como observatao bern P. IVERNEL, "a luta de classes e 0 messianismo judaico, nas 
teses, longe de se neutralizarern, se ativarn ou sobretudo se reativamrnutuarnente, 
conduzema linha de fremeda guerracontra a chamadanecessidade historica" ("Pa
riscapitaledu Front populaireou lavieposthumedu XIX'siecle" em Walter Benja

min et Paris, cit., p. 271). 
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exernplo impressionante. A historiografla oficial da Revolucao Francesa esque

cera, durante urn seculo e meio, essa figura traglca e subversiva. 

o conceito de sociedade sem classes - com toda sua carga messianica 

ocupa nessa tese, mas tam bern em todo 0 documento, urn lugar central. Trata

se de uma referencia politica e historica decisiva, que serve de objetivo para 0 

combate dos oprimidos e de criterio para julgar os sistemas de opressao do 

passado e do presente. Como diz uma das notas: "Sern uma analise, qualquer 

que seja sua forma, da sociedade sem classes, existe apenas uma falsificacao 

historica do passado. Dessa maneira, todo conceito do presente participa do 

conceito do JUlZO Final" (GS 1,3, p. 1245). 
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TESE XVIII 

"Os miseros cinquenta mil anos do homo sapiens': diz um bi6logo recente, 

"representam, em relacao a hist6ria da vida orgdnica sobre a terra, algo como 

dois segundos ao fim de um dia de vinte e quatro horas. Inscrita nessa escala, a 

hist6ria inteira da bumanidade ciuilizada perfaz um quinto do ultimo segundo 

da ultima hora. " 0 tempo-de-agora que, enquanto modelo do tempo messidnico, 

resume a hist6ria de toda a humanidade numa prodigiosa abreuiacdo, coincide, 

exatamente, com a figura que a bistoria da humanidade ocupa no universo. 

o [etztzeit, "tempo atual", ou "tempo-de-agora", desta vez e definido como 

"modele" ou prefiguracao do tempo messianico, da "lampada eterna", da ver

dadeira historia universal. Para explicar 0 conceito de interrupcio messianica 

dos acontecimentos, Benjamin remere, em uma das notas, a Focillon, que fala

va do "breve minuto de plena posse das forrnas" (GS 1,3, 1229). A monada 

messianica e urn breve minuto de plena posse da historia, que prefigura 

o todo, a totalidade salva, a hist6ria universal da humanidade libertada, 

em suma, a historia da salvacao (Heilsgeschichte) de que fala uma das noras 

(GSI, 3, p. 1234). 

Como se sabe, a monada - conceito de origem neoplatonico - segundo 

Leibniz e urn reflexo de todo 0 universo. Examinando esse conceito em 

Das Passagen- U7erk, Benjamin 0 define como "cristal da totalidade dos aeon

tecimentos" 129. 

Encontramos aqui a ideia de "abreviacao" (Abbreviatur) , a enigmatica 

historischer Zeitraffer. Urna pista interessante a respeito disso e proposta par 

G. Agamben: 0 tempo rnessianico que "resume" (zusammenfassr) toda a histo

ria da humanidade lembra literalmente 0 conceito cristae de anakephalaiosis, 

"recapirulacao", que aparece em uma das epistolas de Paulo, Ef 1, 10: "Todas 

as coisas se recapitulam no Messias" - de acardo com a traducao de Lutero, 

alle ding zusamen verfasset uiiirde in Christo130. 

o [etztzeit resume todos os momentos messianicos do passado, toda a tra

129 W. BENJAMIN, Das Passagen- W'erk, cit., p. 575. 

130 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 224. 
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dicao dos oprirnidos econcentrada, como uma forca redentora, no momenta 

presente, 0 do historiador - ou 0 do revoluclonario!". 

Assim, a sublevacao spartakista de janeiro de 1919 assiste aconstituicao, 

em urn momento de perigo, de uma constelacao unica com 0 [etztzeit da su

blevacao dos escravos. Mas essa monada, esse breve momento, e urn resumo de 

toda a historia da humanidade como hist6ria da luta dos oprimidos. Por outro 

lado, enquanto interrupcao messianica dos acontecimentos, enquanto breve 

instante de libertacao, esse ato de revolta prefigura a hist6ria universal da hu

manidade salva. 

Poderiarnos tarnbern considerar a tese IX urn exemplo brilhante do imenso 

resumo da hist6ria da humanidade ate entao, urn cristal da totalidade dos 

acontecimentos catastroficos que constituem 0 fio condutor dessa historia, 

Mas, nessa imagem, a unica prefiguracao da redencao e negativa: a impossibi

lidade do anjo da historia "despertar os mortos e juntar os destrocos", 

\31	 Ao conrrario de G. Agamben, nao penso que 0 [etztzeit remeta diretarnente it 

expressao ho nun kairos que designa 0 tempo messianico para Paulo no Novo Tes
tamento - ainda mais porque 0 termo Jetztzeit nao aparece na rraducao de Lutero 

(in dieser Zeit). Algumas sugest6es de Agamben sao muito interessantes, mas ele 

tende a ser muito sistematico. Sua tentariva dedesignar Paulocomo 0 "reologo escondi

do nas entrelinhas do texto" de Benjamin - 0 que garante a vit6ria do automate da 
tese I - parece-me pouco convincente (ibidem, p. 215). Se as referencias cristas 

estao longe de estar ausentes das teses- a comecar pela figurado Anricrisro - parece

me diflcilmente contestavel que a teologia aqual Benjamin se refere seja acima de 

rudo judaica. 
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APENDICE A 

o Historicismo contenta-se em estabelecer um nexo causal entre os diversos 

momentos da historia. Mas nenhum fa to, por ser causa, jd e, so por isso, um fa to 

historico. Ele se tornou tal postumamente, graras a eventos que dele podem estar 

separados por milhares de anos. 0 historiador que parte disso cessa de passar a 

sequencia dos acontecimentos pelos seus dedos como as contas de um rosdrio. Ele 

apreende a constelacdo em que sua propria epoca entrou com uma determinada 

epoca anterior. Ele fundamenta, assim, um conceito de presente como tempo-de

agora, no qual estdo incrustados estilhacos do tempo messidnico. 

Ea consrelacao entre uma situacao presente e urn acontecirnento do passa

do que faz deste urn fato historico, Para dar urn exemplo estimado por Benja

min, e no qual efetivamente "rnilenios" separam 0 historiador do acontecimento 

em questao, a descoberta por Engels, com base nos trabalhos de Morgan, da 

comunidade primitiva como realidade historica importante e inseparavel 

da luta moderna pela nova comunidade - a sociedade sem classes. 

Essa conduta rompe com 0 determinismo limitado dos historicistas e com 

sua visao linear/evolucionista do "curso dos acontecirnentos". Ela descobre 

uma ligacao privilegiada entre 0 passado e 0 presente, que nao e ada causalida

de, nem a do "progresso" - para 0 qual a comunidade arcaica e apenas uma 

etapa "atrasada" sem interesse atual - mas urn "pacto secrete", em que "brilha 

a centelha da esperanca", 

Os "estilhacos (Splitter) do tempo messianico" sao os momentos de 

revolta, os breves instantes que salvam urn momenta do passado e, ao mesmo 

tempo, eferuam uma inrerrupcao efemera da continuidade historica, uma quebra 

no cerne do presenre'F. Enquanto redencoes fragmentadas, parcials, e1es 

prefigurarn e anunciam a possibilidade da salvacao universal!". 

132 Ver sobre essa questao a esclarecedora interpretacao de F. PROUST: a intervencio 

messianica se da "contra qualquer espera e contraternpo, e faz brilhar como urn 
relampago a possibilidade de realizar promessas que a hist6ria havia enterrado sob 
os escornbros". 0 instante messianico e"esse instante em suspenso ou essa suspen
sao do tempo em que se delineia a possibilidade ardente, incandescente e feliz em 
que, enfim, a justica se faz" (L'histoire acontretemps, p. 178). 

133 Cf. 1. WOHLFARTH, "The messianic structuture...", cit., p. 157, 171, 180. 
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Esses "estilhacos" rernetem, entao, a presen~a irninente ou virtual da era 

messianica na historia de que se fala na ultima tese. Trata-se de uma ideia que 

Benjamin tinha desde sua [uventude. como testernunha essa impressionante 

passagem dos cadernos ineditos de Scholem em 1917, em que se ve aquele que 

se considerava, em materia de judaismo, 0 mestre de seu amigo, se referir a e1e 

como fonte - quase canonica: 

"No pensamento do reino messianico encontra-se a maior imagem da his

toria, sobre a qual se erguem relacoes infinitas profundas entre a religiao e a 

etica. Walter (Benjamin] uma vez disse: 0 reino messianico esta sempre la, 

Esse julgamento iEinsicht) conrern a maior verdade, mas somente em uma 

esfera que, pelo que sei, ninguern alcancou depois dos profetas."134 

o tempo qualitativo, constelado de estilhacos messianicos, se opoe radical

mente ao fluxo vazio, ao tempo puramente quantitative do historicismo e do 

"progressismo". Estamos aqui, na ruptura entre a redencao messianica e a ideo

logia do progresso, no meio da constelacao formada pelas concepcoes da histo

ria de W. Benjamin, G. Scholem e F. Rosenzweig, que se inspiram na rradicao 

religiosa judaica para se oporem ao modelo de pensamento comum ateodiceia 

crista, ao Iluminismo e afllosofia da historia hegeliana. Por meio do abandono 

do modelo releologico ocidental, passa-se de urn tempo de necessidade para 

urn tempo de possibilidades, urn tempo aleatoric aberto em todos os mornen

tos airrupcao imprevisivel do novo!". Mas esramos tambern no eixo estrategi

co central, do ponto de vista politico, da reconstrucao do marxismo tentada 

por Benjamin. 

134	 G. SCHOLEM, Ober Metaphysik, Logik und einige nicht dazu gehOrende Gebiete 

phanomenologischer Besinnung. Mir gewidmet. 5. Oktober 1917-30. Dezember 1917, 

p. 27. Cf. n. 59. 
135 Resumo as ideias apresentadas por S. MOSES, L'ange de l'bistoire, cit., p. 23-4, 

195-6. 
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APENDICE B 

o tempo, aoqual osadivinhosperguntavam 0 que eleocultaua em seuseio, ndo 

era, certamente, experimentado nem como homogeneo, nem como uazio. Quem 

mantem isso diante dos olhos taluez chegue a um conceito de como 0 tempopassado 

fOi experienciado na rememoracdo: ou seja, precisamente assim. Como sesabe, era 

vedado aosjudeus perscrutar 0 ftturo. A Tord e a oraaio, em contrapartida, os 

iniciavam na rememoracdo. Essa lhes desencantaua 0 ftturo, ao qual sucumbiram 

osque buscavam injormaaiesjunto aos adivinhos. Mas nempor isso tornou-separa os 

judeus um tempo homogeneo e vazio. Pois nele cada segundo era a porta estreita 

pela qual podia entrar 0 Messias. 

Inicialmente, Benjamin rejeita a conduta daqueles que se informam junto 

aos adivinhos porque sao dominados pelo futuro: quando se ere eonheeer 0 

futuro, flca-se condenado apassividade, aespera do inevltavel > uma observa

cao que vale tarnbern para essa Figura moderna dos oraculos antigos, as "previ

soes cientfficas" do materialismo hist6rico transformado em "automate"!". 

A tradicao judaica, pelo contrario, exige a rernernoracao do passado - 0 

imperativo biblico Zaehor", Mas como observa Yossef Hayim Yerushalmi, 

o que os judeus "buscam no passado nao esua historicidade, mas sua eterna 

contemporaneidade"!". De maneira analogs, em sua acao presente, 0 revolu

cionario busca inspiracao e forca combatente na remernoracao e escapa, assim, 

do charme rnalefico do futuro garantido, previsivel e seguro proposto peIos 

"adivinhos" modernos, 

136 Parece-me que Francoise Proustse engana ao escreverque, para Benjamin, "0 adivinho 

nao eurn feiticeiro ... Ele nao fazaparecer 0 futuro ou 0 passado mas, ao conrrario, ele 

os desenfeitica. Ele os reune para desencantd-los..." (L'histoire acontretemps, p. 155). 

137 Cf. Y. H. YERUSHALMI, Zakhor, p. 25: "Em Israel, e em nenhum nutro lugar, a 

injuncao de se lembrar esentida como urn irnperativo religioso para todo urn povo. 

o eco se espalha por toda parte, mas ele vai aumentando no Deuteronomio e entre 

os Profetas: 'Lernbra-te dos dias de outrora, repassa os anos de gera<;:ao em gera<;:ao' 

(Deuteronomio, 32, 7) (...) 'Lernbra-te do que te fez Amalec' (Deuteronomio, 25, 

17). 'Meu povo, lernbra-te, entao, do que planejara Balac, rei de Moab' (Miquelas, 

6, 5). E sempre rnarrelou: 'Lernbrai-vos que vas ereis escravos no Egito' ". 

138 Ibidem, P: 113. 
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o Messias diante da porta estreita de Jerusalem. agadah do seculo XVI 
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A passagem mais impressionante dessa tese, a que provocou mais debates e 

comentarios, e sem duvida a conclusao. Epreciso salientar, em primeiro lugar, 

que nao se trata de esperar 0 Messias, como na tradicao dorninante do judais

mo rabinico, mas de provocar sua volta. Nas notas preparatorias, apos ter com

parado a interrupcao messianica com algumas ideias de Focillon, Benjamin 

cita a seguinte passagem do critico de arte frances: " 'Fazer 0 momento' nao e 

intervir passivamente na cronologia, e apressar 0 mornenro.T'? Benjamin per

tence a uma tradicao dissidente daqueles que se denorninam os dohakei haketz, 

daqueles que "precipltam 0 final dos tempos"!". 

Certarnente, essa ternatica the foi inspirada - quase literalmente - por uma 

obra que e, desde os anos 1920, uma de suas principals Fontes judaicas: Der Stern 

der Erlosung (1921), de Franz Rosenzweig, que Benjamin mencionava, ainda 

em 1929, em ple no periodo de adesao ao marxismo, como urn dos grandes 

livros que restavam. Para Rosenzweig, "cada instante deve estar pronto para rece

ber a plenitude da eternidade". Mas nao se trata de espera: "Sern essa antecipa

crao do objetivo no instante que chega... sem 0 desejo de fazer chegar 0 Messias 

antes de seu tempo... 0 futuro nao e urn futuro, mas somente urn passado pro

longado em uma dimensao infinita." Essa concepcao se op6e, evidenternenre, 

a todas as doutrinas do progresso: "Nada colide mais com essa ideia do pro

gresso do que a possibilidade de que 0 'objerivo ideal' poderia e deveria, talvez, 

rnuito bern realizar-se desde 0 instante que chega, e ate mesmo neste instante."!" 

Rernemoracao histories e praxis subversiva, messianisrno heretico e 

voluntarismo revolucionario, Rosenzweig e Blanqui estao associ ados nessa 

imagem dialetica da chegada do Messias pela "porta estreita", 

Para R. Tiedemann, essa proposta de Benjamin e urn decreto ineficaz, que 

faz abstracao de qualquer analise da realidade. Ela seria resultado rnais do 

anarquismo e do putchisrno do que da sobriedade rnarxista'!'. 

139 H. FOCILLON, Vie des formes (Paris. 1934), p. 94, citado em W BENJAMIN, GS 1,3. 
p. 1229-30. 

140 Trata-se de formas de "ativismo messianico" que levam a "agir diretarnenre no pla
no da hist6ria"com 0 objerivode "acelerar 0 final" dos tempos. Cf. Y. H. YERUSHALMI, 

Zakhor. cit., p. 40. 

141 F. ROSENZWEIG, I'Etoile de fa Redemption, cit., p. 267-9. 

142 R. TIEDEMANN, Dialektik im Stillstand, cit., p. 130. 
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Everdade que Benjamin tinha como objetivo, desde 0 artigo de 1929 sobre 

o Surrealismo, dar a sobriedade e a disciplina marxistas a colaboracao da 

embriagues (Rausch), da espontaneidade anarquista de que eram portadores 

os surrealistas. Mas seu objetivo e menos 0 de "decretar" a revolucao do que 0 

de defender uma concepcao de hist6ria como processo aberto, nao determi

nado antecipadamente, em que as surpresas, as chances inesperadas. as opor

runidades imprevlsras podern surgir a qualquer momenta. Trata-se menos de 

urn "putsch" [revolta] do que de ser capaz de apreender 0 inscanre fugaz em 

que a acao revolucionaria e possivel. Como fizeram com muita presenc;a de 

espirito _ para citar apenas urn exemplo que, sern duvida, Benjamin conhecia, 

mesmo que nao parecesse rer apreendido rodo seu alcance na epoca - os anar

quistas da FAI-CNT (Federacao Anarquista Iberica-Confederacrao Nacional 

dos Trabalhadores) e os marxistas do POUM (Partido Obrero de Unificacion 

Marxista) no verao de 1936 na Catalunha, ao se oporern, de armas na mao, 

Honore Daumier, L'emeute [0 motim] 
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----asublevacao fascisra e estabelecerem um verdadeiro "esrado de excecao" socia

lista e libertario - infelizmente efemero. Mas em que consiste a tradlcao dos 

oprirnidos, senao na serie descondnua de raros rnornentos em que a cadeia da 

dorninacao foi rompida? 
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ABERTURA DA HISTORIA
 

Na historia das ideias do seculo XX, as "Teses" de Benjamin parecem urn 

desvio, urn aralho, ao lado de grandes auto-estradas do pensamento. Mas 

enquanto essas sao bern delimitadas, visivelmente demarcadas e conduzem a 

etapas devidamente classificadas, a pequena trilha benjaminiana leva a urn 

destino desconhecido. As teses de 1940 constituem uma especie de manifesto 

filosofico - em forma de alegorias e de imagens dialericas mais do que de 

silogismos abstratos - para a abertura da bistoria', Ou seja, para uma concep

<;:ao do processo historico que da acesso a urn vertiginoso campo dos possi

veis, uma vasta arborescencia de alternativas, sem no en tanto cair na ilusao de 

uma liberdade absolura: as condlcoes "objetivas" sao tarnbern condicoes 

de possibilidade. 

Essa concepcao situa-se explicitarnente no campo da tradicao rnarxista - 0 

"materialisrno hisrorico" - que Benjamin quer libertar do conformismo buro

cratico que tanto a arneaca, talvez ate mais do que 0 inimigo. Como vimos, sua 

relacao com a heranca marxista e altamente seletiva e passa pelo abandono 

mais do que pela critica explfcita ou por urn "acerto de contas" direto - de 

todos os trechos da obra de Marx e Engels que serviram de referencia as leitu

ras positivistas/evolucionistas do marxismo: progresso irresistfvel, "leis da his

roria", "faralidade natural". A leitura de Benjamin e diretarnente contraditoria 

a essa ideia que, desde 0 Manifesto comunista, povoa alguns textos de Marx e 

Engels: ''A burguesia produz antes de mais nada seus proprios demolidores. 

Seu decllnio e a vitoria do proletariado sao igualmente inevitaveis". Nada mais 

I Cf. J.M. GAGNEBIN, "Walter Benjaminau a historia aberta", cit. 
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disrante de sua coridura do que a crenca, sugerida em algumas passagens 

de 0 capital, em uma necessidade hist6rica "natural" (Naturnotwendigkeit) 2. 

Sem duvida, a obra de Marx e de Engels e atravessada por tensoes irresolutas 

entre urn cerro fasdnio peIo modelo cientifico-natural e uma condura dialetica

eritica; entre a fe no amadurecimento organico e quase natural do processo 

social e a visao estrategica da acao revolucionaria que apreende urn mornento 

excepcional. Essas tensoes explicam a diversidade dos marxismos que dispu

tam entre si a heranca apos a morte de seus fundadores3• Nas teses de 1940, 

Benjamin ignora 0 primeiro polo do espectro de Marx e se inspira no segundo. 

Por que Benjamin prefere se ater a epigonos socialdemocratas a colocar em 

questao alguns textos dos proprios Marx e Engels que permitiram essas inter

pretacoes? E possivel supor varias razoes nao necessariamente contraditorias 

para essa atitude: a) a conviccao de que 0 verdadeiro Marx esta em outro lugar 

e que os momentos positivistas sao secundarios: b) a opcao politica de opor 0 

proprio Marx aos epigonos que, de qualquer maneira, tiraram a [orca de sua 

mensagem ou a trairam; c) 0 desejo, seguindo 0 exemplo de seus mestres Lukacs 

e Korsch, de formular sua leitura do materialismo historico de urn modo posi

tivo, mais do que retomar criticamente os escritos dos fundadores. 

Se nas proprias teses nao encontramos criticas diretas a Marx ou a Engels, 

elas aparecem aqui ou ali nas notas anexas. Por exemplo, na nota sobre a revo

lucao como locomotiva da historia, que coloca em questao, por meio dessa 

imagem, toda a visao do progresso como processo linear e irresistivel. Mais 

importante e a observacao sobre as forcas produtivas como principal criterio 

de progresso. Trata-se, efetivarnenre, de urn ponto fundamental, que ocupa 

2	 MARX; ENGELS, Manifeste du Particommuniste, cit., p. 1962, p. 35, e K. MARX, Le Ca

pital, cit., p. 567: "A producao capitalista engendra sua propria negacao com a fata

Iidade que preside as metamorfoses da natureza" (cf K. MARX, DasKapital, cit., p. 

791: "Die kapitalistische Produktion erzeugt mit derNotwendigkeit eines Naturprozesses 
ihre eigene Negation"). No prefacio de 0 capital, Marx define 0 objetivo de sua obra 

como a descoberra da "lei natural" que preside 0 "movirnenro da sociedade moder

na" e determina "as fases de seu desenvolvimento natural" (ibidem, p. 37). 

3	 Rernero as analises de D. BENSAlo em Marx l'intempestij grandeurs et miseres d'une 
auenture critique (Paris, Fayard, 1995), p. 10, 44 [ed. bras.: Marx, 0 intempestivo, 
Rio de Janeiro, Civilizacao Brasileira, 1999]. 
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urn lugar crucial na obra dos pais do socialismo moderno, e que alirnenrou 

consideraveImente as interpretacoes econornicistas da II Internacional e 0 

produtivismo stalinista. Mas a questao permanece no nivel de uma proposta 

programatica e nao foi aprofundada por Benjamin. 

A "refundacao" do materialismo historico nas teses passa tarnbern, obvia

mente, por uma reapropriacao seIetiva - e heterodoxa - dos temas de Marx 

que Ihe parecem essenciais para seus propositos: 0 Estado como dorninacao de 

classe, a luta de classes, a revolucao social, a utopia de uma sociedade sem 

classes. a proprio materialismo, revisto e corrigido pela teologia, e integrado a 

seu dispositivo teo rico. Benjamin se inspira em textos como os Manuscritos de 

1844', os escritos historicos sobre a revolucao de 1848-1850 ou a Comuna de 

Paris, no capitulo sobre 0 fetichismo da mercadoria de 0 capital ou ainda na 

Critica ao programa de Gotha- todos abundantemente citados e comentados 

em Das Passagen- W7erk. 

o resultado desse trabalho e uma reelaboracao, uma forrnulacao critica do 

marxismo, integrando ao conjunto do materialismo historico "estilhacos" 

messianicos, rornanticos, blanquistas, llbertarlos e fourieristas. Ou, sobretudo, 

a fabricacao, a partir da fusao de todos esses materiais, de urn marxismo novo, 

hererlco e radicalmente distinto de todas as variantes - ortodoxas ou dissiden

tes - de sua epoca. Urn "marxismo rnessianico" que so poderia suscitar - como 

previra 0 proprio Benjamin - perplexidade e incornpreensao. Mas tambern, e 

antes de tudo, urn marxismo da impreuisibilidade: se a hist6ria e aberta, se 0 

"novo" e possivel, e porque 0 futuro nao e conhecido antecipadamente; 0 futu

ro nao e 0 resultado inevitavel de uma evolucao hisrorica dada, 0 produto 

necessario e previsivel de leis "naturals" da transforrnacao social, fruto inevita

vel do progresso econornico, tecnico e cientifico - ou 0 que e pior, 0 prolonga

mento, sob formas cada vez mais aperfeicoadas, do mesmo, do que ja existe, da 

modernidade real mente existente, das estruturas econornicas e sociais atuais", 

Okonomisch-philosophischeManuskripte [ed. bras.: Manuscritos econsmico-filosoficos, Sao 

Paulo, Boitempo, 2004]. Os Manuscritos de 1844encontrarn-se tarnbern, ao lado de 

Critica ao programa de Gotha e A guerracivilna Franca (em que Marx trata da Cornu

na de Paris) em K. MARX; F. ENGELS, Obras escolbidas (Sao Paulo, Alfa-Omega, s. d.). 

4 Eis 0 que escreveu sobre esse assunto urn grande revolucionario do seculo XIX, ad
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o que significa, hoje, na aurora do seculo XXI, sessenta anos depois da 

mone de Benjamin, essa abertura da hist6ria? 

Inicialmente, no plano cognitivo, ela ilumina urn novo horizonte de reile

xao; a busca de uma racionalidade dialetica que, quebrando 0 espelho liso da 

temporalidade uniforme, recusa as armadilhas da "previsao cientifica" de gene

ro positivista e leva em conta 0 clinamen rico de novidades, 0 kairos cheio de 

oponunidades estrategicas". 

A imprevisibilidade certamente e apenas relativa: parece-me inegavel que 

urn certo n umero de previs6es para 0 seculo XX em linhas gerais se realizaram. 

A verdade e que, no curso dos acontecimentos hist6ricos, hi urn nucleo 

irredurivel do inesperado que escapa aos mais rigorosos "calculos de probabili 

dades". Isso nao resulta apenas das limitacoes proprias dos metodos de conhe

cimento em ciencias sociais, mas da propria natureza da prdxis humana. Ao 

contrario dos eclipses da lua ou da proxima passagem do corneta Halley, 0 

resultado da acao hist6rica dos individuos e dos grupos sociais continua consi

deravelmente imprevisivel. 

Nada de mistico ou "irracional" nessa constatacao, Ela decorre da propria 

natureza da politics como atividade humana coletiva e plural, certamente 

condicionada pelas estruturas sociais e econornicas existentes, mas capaz 

de ultrapassa-las, de transforrna-las, de perturbs-las, criando 0 novo. Inde

pendenternente de se designar essa dimensao irredurlvel como "fator subje

tivo", "voluntarismo", "liberdade do indivfduo", "auronomia dos atores 

socials" ou "projeto humano", 0 que ocorre e que a acao politica escapa a 

qualquer tentativa de analisa-la como simples funcao das estruturas ou, 0 que 

e pior, resultado das "leis cientificas" da historia, da economia ou da socie

mirado por W Benjamin: "Nao! Ninguern sabe nem detern 0 segredo do futuro. 

Apenas pressenrimenros, breves visoes, uma olhadela fugaz e vaga sao possfveis 
ao mais c1arividente.Somente a revolucao, ao preparar 0 terreno, c1aread. 0 horizon

te, levantara aos poucos os veus, abrira as estradas e, sobretudo, as rmiltiplas trilhas 

que levam para a nova ordem. Os que pretendem rer, em seu bolso, 0 plano comple

to dessa terra desconhecida, sao insensatos,' Trata-se de A. BLANQuI, Critiquesociale 

(Paris, 1885), II, p. 115-6, citado por Benjamin em Das Passagen- Werk, cir., 
p.894. 

5 Retorno uma forrnulacao de D. BENsAro em Marx l'intempestij, p. 305. 
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dade", Se ninguern, em junho de 1789, havia previsto a queda da Bastilha, e 

menos ainda a execucao do rei e a proclarnacao da Republica, nao foi porque 

os conternporaneos nao tinham instrumentos de conhecimento cientiflco su

ficientes - como poderia pretender urn positivismo particularmente dogma

tico - mas porque esses acontecimenros eram, enquanto atos hist6ricos 

inovadores, essencialmente imprevisiveis". 

Quando se leva a serio 0 momenta tragico na visao da historia de Benja

min, essa forca da acao politica inovadora nao incita necessariamente 0 otimis

mo: ela pode perfeitamente provocar, como demonstra abundanternente a 

hist6ria do seculo XX, resultados aterrorizantes". 

A hist6ria aberta quer dizer, entao, do ponto de vista politico, considerar a 

possibilidade - nao a inevitabilidade - das catdstrofes por urn lado, e de gran

6	 "0 homem se define por seu projeto. Esse ser material ultrapassa perpetuamente 

a condicao que the eestabelecida; ele desvenda e determina sua situacao, transcen

dendo-a para se objetivar, pelo trabalho, a acao ou 0 gesto. (...) Como esse ela para 

a objetivacao assume formas diversas de acordo com os indivlduos, como ele 
nos projeta atraves de urn campo de possibilidades, algumas das quais realizamos 

e outras exclulmos, nos 0 denominamos tambern escolha ou liberdade, (...) 0 que 

nomeamos liberdade, e a irredutibilidade da ordem cultural 11 ordem natural" 
(J.-P. SARTRE, Questions de methode, 1960, Paris, Gallimard, 1986, p. 136-8). Sartre 

jamais conheceu os escritos de Walter Benjamin, mas seria interessante comparar 

suas concepcoes - certamente muito diferentes - da "hist6ria aberta". Eevidente 

que 0 existencialismo do primeiro esta em muitos lugares do messianismo judaico 

do segundo. 

7	 Como escreveu Hannah Arendt, em urn ensaio com titulo benjaminiano, "0 con

ceito de historia - Amigo e Moderno": "Aimprevisibilidade nao ea falta de previsao 

lforesight), e nenhuma administracao de engenharia dos neg6cios humanos jamais 

poderd elimina-la... Sornente urn condicionamento total, ou seja, a abolicao da acao, 

poderia esperar veneer a imprevisibilidade" ("The concept of history: Ancient and 

Modern" em Between Past and Present, 1953, Nova York, Penguin Books, 1993, 

p. 60). red. bras.: Entrepassado efuturo, Sao Paulo, Perspectiva, 2002.] 

8 Eis outra passagem do mesmo texto de Arendt: "Nao ha duvida de que a capacidade 

de agir e a mais perigosa das atitudes e possibilidades, e e tambern indubitavel que os 

riscos aurocriados que a humanidade enfrenta hoje jamais foram enfrentados antes". 
(ibidem, p. 63) Eevidente que H. Arendt foi influenciada pelas teses de Benjamin

que as vezescita - mesmo que sua conduta fllosoficageral e suas conc1us6es polfticas 
jamais coincidam com as de seu amigo de exflio parisiense. 
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des movimentos emancipadores, por outro. Isso esta longe de ser evidente: nao 

vivemos em uma epoca pacificada a quilometros de distancia dos anos de guerra 

e de revolucao da primeira rnetade do seculo passado? 

Muitos trabalhos sobre Walter Benjamin, publicados durante os ultimos 

anos, aflrrnam, ou sugerem, que esse autor fascinante pertence a uma conjun

tura historica tragica, a partir de agora ultrapassada. As problematicas filosofl

cas que correspondem arealidade social e historica atual seriam, sobretudo, as 

da solucao dos conflitos por procedimentos dernocraricos e racionais do agir 

comunicacional (Habermas) ou pelo relativismo pos-rnoderno dos jogos de 

linguagem (Lyorard). Terfamos a opcao do aperfeicoarnento da modernidade 

por meio da racionalidade discursiva ou de sua superacao pos-rnoderna, gra~as 

ao fim dos Grandes Relates. 

Ora, se eevidente que a hist6ria nao se repete e que nossa epoca nao lembra 

muito os anos 1930, parece dificil acreditar, aluz da experiencia do final do 

seculo XX, que as guerras, os conflitos etnicos, os massacres perten~am a urn 

passado Ionglnquo. au que 0 racisrno, a xenofobia, 0 proprio fascismo nao 

representem mais urn perigo para a democracia. A essas ameacas de catascrofe, 

que lembram as do passado, poderfamos acrescentar outras rnais novas: por 

exernplo, a possibilidade de urn desastre ecol6gico maior, colocando em risco a 

pr6pria sobrevivencia da especie humana - uma forma de destruicao provocada 

pela "ternpestade que se denomina progresso",que Benjamin, apesar de sua refle

xao critica sobre a dominacao/exploracao da natureza, nao podia prever, au 

ainda, a possibilidade de novas formas de barbaric, irnprevislveis, nao como as 

do passado, que podem ser produzidas ao longo do seculo, enquanto as socieda

des modernas continuarem submissas as relacoesde desigualdade e de exclusao, 

Ao contrario do que pretende 0 discurso tranquilizador da doxa atual, 0 

aviso de incendio de Benjamin guarda uma extraordinaria atualidade: a catas

'(rafe e'possivel - se nao provavel - a ndo ser que... Formuladas como as dos 

profetas bfblicos, as previs6es pessimistas de Benjamin sao condicionais: eis 0 

que corre 0 risco de acontecer se... 

a que quer dizer: 0 pior nao e inevi ravel, a historia continua aberta, ela 

comporta outras possibilidades, revolucionarias, emancipadoras e/ou utopi

cas. Benjamin nos ajuda a restituir autopia sua forca negativa, por meio da 

ruptura com to do determinismo teleol6gico e com to do modelo ideal de 
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sociedade que alimente a ilusao de urn firn dos conflitos e, portanto, da his

t6ria. A concep<;:ao de utopia sugerida pelas teses de 1940 tern a vantagem de 

ser formulada sobretudo na negativa: uma sociedade sem classes e sem domi

nacao - no sentido exato da Herrschaft: urn poder heteron6mico que imp6e 

suas regras e que escapa a qualquer controle dernocratico. Essa aspiracao revo

Iucionaria nao se dirige sornente ao exerdcio autoritario de poder pelo estrata

gema e pela violencia das classes, oligarquias ou elites governantes, mas tarnbern 

adorninacao impessoal, abstrata e reificada ("fetichista") do capital, da merca

doria, dos aparelhos burocraticos. 

Benjamin se refere, sobretudo, aernancipacao das classes oprimidas, mas 

sua critica geral aopressao e seu apelo para que se conceba a hist6ria do ponto 

de vista das vitimas - de todas as vitimas - dao a seu projeto urn alcance mais 

universal. Da mesma maneira, suas criricas aexploracao da natureza - apesar 

de seu carater alusivo e inacabado - rompem nitidamente com a cultura 

positivista, cientificista e produtivista das correntes hegemonicas da esquerda. 

Elas encontram uma atualidade surpreendente nas aspiracoes de alguns novos 

movimentos internacionalistas contra a globaliza~ao neoliberal, e no projeto 

da ecologia social de reconstrucao de urn equilibrio harmonioso entre as socie

dades humanas e a natureza - em acoes eminenternente universais, uma vez 

que concernem ahumanidade em seu conjunto. 

Walter Benjamin estava longe de ser urn pensador "utopico". Ao contrario 

de seu amigo Ernst Bloch, ele estava menos preocupado com 0 "principle 

esperanca" do que com a necessidade urgente de organizar0 pessimism;, menos 

interessado no "arnanha que canra" do que nos perigos iminentes que amea

earn a humanidade. Ele nao estava longe de uma visao tragica do mundo, tal 

como esta se encontra nos ensaios de [uventude de Lukacs ou na obra de Pascal, 

na analise lukacsiana que Lucien Goldmann fez a respeito dessa visao: 0 senti

mento profundo do abismo intransponivel entre os valores autenticos nos quais 

se acredita e a realidade ernpirica". 

No entanto, como vimos nas paginas anreriores, em sua obra esta presente 

uma dimensao ut6pica fragil, por ser toda permeada por uma melancolia ro

9	 Rerneto a meu ensaio "Goldmann et Lukacs: la vision du monde tragique" em Le 
structuralisme genetique: Goldmann (Paris, Denoel/Gonthier, 1977). 
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mantica e pelo sentimento tragico da derrota. Na contracorrente da tendencla 

dominante na esquerda historica, que muitas vezes reduziu 0 socialismo a ob

jetivos econornicos que interessam ac1asse operaria industrial - ela propria 

reduzida asua fracao masculina, branca, "nacional" que desfruta de urn em

prego estavel s-, a reflexao de Benjamin nos permite pensar urn projeto revolu

cionario com vocacao emancipadora geral. 

Essa condicao possibilitaria enfrentar as exigencias eticas e pollticas de nos

so tempo, e reativar a amblcao, sem diivida, desmesurada (mas que interesse 

poderia ter para a acao humana uma utopia comedida, moderada, mediocre?) 

de acabar com a dominacao de uma c1asse por outra, de urn sexo por outro, de 

uma nacao por outra, dos seres humanos sobre a natureza. Trata-se de urn 

objetivo universal, que se inspira na promessa nao cumprida de 1789: liber

dade, igualdade, fraternidade ou, sobretudo, solidariedade, por incluir 

tanto os irmaos quanto as irrnas. Sao valores revolucionarios que contern, como 

salientava Ernst Bloch, urn excedente ut6pico que ultrapassa os limites estrei

tos e mesquinhos da sociedade burguesa. A universalidade ut6pica - com vo

cacao subversiva (umwaLzend) na definicao do conceito de utopia de Karl 

Mannheim - se opoe inteirarnenre apseudo-universalidade ideol6gica que 

considera 0 status quo atual como 0 universal humano acabado'", 

Do ponto de vista de urn futuro diferenre, 0 discurso dominante atual 

traduz uma concepcao categoricarnenre fechada da historia, De acordo com 

esse discurso, ap6s a queda do "socialismo realmenre existente" e 0 triunfo do 

sistema atlantico/ocidenral, pode-se afirrnar, de uma vez por todas, 0 fim das 

utopias, 0 flrn de toda possibilidade de mudanca de paradigma civilizacional. 

Nossa epoca foi a prirneira, desde muito tempo (0 inicio do seculo XIX?) 

que ousou, simplesmente, proclamar "0 fim da historia": 0 celebre ensaio de 

Francis Fukuyama nao faz mais do que revestir com uma linguagem pseudo

hegeliana a conviccao, profundamente enraizada, das elites dominantes 

10 Como observa, com toda a razao, Miguel Abensour, nao ea utopia que gera 0 rota
litarisrno, euma sociedade sem utopia que corre 0 risco de se tornar uma sociedade 
toralitaria,presaaperigosailusao de realizacao. Cf. M. ABENSOUR, Lutopie, de Thomas 
MoreaWalter Benjamin (Paris, Sens & Tonka, 2000), p. 19. Segundo Abensour, 0 

odio autopia eurn "sintoma repetitivo que, de geracaoem geracao, afeta os defense
res da ordem existenre atorrnentados pelo rnedo da alteridade". 
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na perenidade de seu sistema econornico e social, considerado nao s6 infinita

mente superior a qualquer ourro, mas 0 unico posslvel, 0 horizonte 

intransponivel da historia, a etapa final e deflnitiva da longa marcha da hurna

nidade. 0 que nao quer dizer, para 0 discurso hegemonico atual, que 0 pro

gresso - cienrffico, tecnico, econornico, social, cultural - nao continue. Ao 

contrario, ele passara, dizem, por avances forrnidaveis, mas no ambito, fixado 

de uma vez por todas, da economia capitalista/industrial e do sistema dito 

"Iiberal-dernocratico". Em poucas palavras, 0 progresso na ordem, como havia 

"previsro" tao bern Auguste Comte. 

Essa problernatlca eexpressa de maneira rnarcante em urn belo texto publi

cado ha alguns anos pela ex-disdpula de Georg Lukacs, Agnes Heller. Durante 

varies seculos, observa ela, a busca ut6pica da humanidade teve a forma de 

viagem maritima, do barco que sai em busca da ilha da felicidade. A partir do 

seculo XIX, predominou a imagem do trern, a metafora da locomotiva que 

avanca, com uma rapidez crescente, para 0 futuro resplandecente, para a esta

c;:ao "Utopia", destruindo todos os obstaculos que se encontram em seu carni

nho. Na verdade, afirrna a flI6sofa hungara, e preciso renunciar a uma utopia 

situada em urn lugar ou em urn futuro irnaginario: a viagem para a terra pro

metida e uma ilusao. De faro, ja chegamos ao final de nosso percurso, que e a 

modernidade em que vivemos. A metafora que corresponde a essa realidade 

hist6rica e a de uma magnlflca e espac;:osa estacao ferroviaria em que estarnos 

instalados e de onde nao partiremos: e preciso abandonar 0 perigoso mito de 

urn outro Lugar ou, principalmente, de urn diferente11
• 

Como vimos, Walter Benjamin utiliza tambern a alegoria do trem, mas 

para inverte-la dialeticamente: 0 trem da hist6ria avanca em direcao ao abis

mo, a revolucao e a interrupcao dessa viagem rumo acatastrofe. Em sua con

cepcao aberta da hist6ria, diferentes saldas sao possfveis, entre e1as a ac;:ao 

revolucionaria - que aparece mais como uma tentativa desesperada de impedir 

o pior, do que como 0 fruto do "amadurecirnento das condicoes objetivas"!". 

II A. HELLER, "Der Bahnhof als Metapher, Eine Berrachtung tiber die beschleunigte 
Zeit und die Endsrationen der Utopie", FrankfUrter Rundschau, 26 deourubro de 1991. 

12 Em uma epoca como a nossa, cuja logica burkiana faz do progresso-amadurecimen
to 0 alibi de urn conservadorismo sem imaginacao, as teses de Benjamin reativarna 
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Benjamin se refere muitas vezes as classes oprimidas como os sujeitos da 

prdxis emancipadora. Ora, na nota sobre 0 rrern, e toda a humanidade que 

"puxa os freios de emergencia". Essa abordagem universalista que, sem duvida, 

opoe-se ao corporativismo particularista de uma certa ideologia polirico-sin

dical, mas nao necessariamente ao papel decisivo das classes sociais, permite 

repensar a ernancipacao social e a supressao da dorninacao do ponto de vista 

da mulriplicidade dos sujeitos coletivos e individuais. 

Para uma concepcao aberta da historia, a acao ernancipadora-revoluclo

naria deriva, em ultima analise, de uma especie de aposta. A palavra nao apare

ce nos textos de Benjamin, mas cortesponde inteiramente ao espirito das 

teses de 1940. Segundo Lucien Goldmann, que parece nao ter conhecido os 

escritos de Benjamin, a utopia de Marx de uma autentica comunidade huma

na deriva de uma aposta como a de Pascal: 0 engajamento dos individuos - ou 

dos grupos sociais - em uma acao que comporta 0 perigo, 0 risco de fracasso, 

a esperans;a de exito, mas em que jogam sua vida. Toda aposta como essa e 

motivada por valores transindividuais - sejam imanentes e profanos, como na 

aposta marxista sobre a realizacao da comunidade socialista, ou transcendentais 

e sagrados, como na aposta de Pascal sobre a existencia de Deus - e nao pode 

ser submetida a uma prova cientffica ou a uma dernonstracao factual". 

Certamente, os atores sociais e historicos emancipadores que agem sob 0 

regime da aposta levam em consideracao rodas as condicoes objetivas e orien

tradicao hererodoxa ja expressa por Mary Wollsronecraft, em sua Defesa dos direitos 
bumanos, para quem 0 progresso e uma interrupcao da continuidade hisrorica, uma 
possibilidade que emerge - nao da evolucio dos costumes e das instiruicoes, mas da 

capacidade do ser humano de se desuencilhar da autoridade do costume para se abrir 
para urn novo comeco, Longe de funcionar como "balizas indicadoras que mostrarn 
o caminho cerro", "a experiencia herdada" funciona "rnais como farois que nos des

viam de rochedos perigosos, de recifes". Cf. M. WOU.5TONECRAFT, A Vindication of 
the Rights ofMen. A Letter to the Right Honourable Edmund Burke, 1790, reeditado 

por]. TODD, M. BUTLER, The WOrks ofMary WOllstonecraft (Londres, W. Pickering, 
1989), p. 41. Cf. tarnbern F. COLIN; E. PISIER; E. VARlKAS, Les femmes, de Platon a 
Derrida (Paris. PIon, 2000), p. 410. 

13 Como Benjamin, Lucien Goldmann nao hesitou em formular 0 materialismo histo
rico com a ajuda de conceitos de origem reologica:"Afe marxista euma fe no futuro 
bistorico que os pr6prios homens fazem ou, para ser mais exato, que nosdevemos 
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tam sua prdxis em funcao das conrradicoes reais da sociedade; mas des sabem 

que nao ha a menor garantia de sucesso do seu combate. Este e inspirado em 

urn imperativo erico, urn lmperarivo categ6rico que 0 jovem Marx formulara 

assim: lurar para "derrubar todas as condicoes sociais em que 0 ser humano e 

urn ser rebaixado, subjugado, abandonado, desprezado"14. Eessa exigencia moral 

universal - lutar pela supressao dos sistemas sociais injustos e desumanos 

que motiva seu engajamento, independentemente das chances de vitoria e quais

quer que sejam as provisoes "cienrlficas" do futuro". Essa incerteza, longe de 

conduzir a passividade ou a resignas;ao, e uma forte motivacao para uma maior 

atividade, uma maior iniciativa, pois, nos limites dados pelas condicoes obje

tivas, 0 futuro sera 0 que dele fizerrnos'".
 

Nao e sornente 0 futuro e 0 presente que permanecem abertos na interpre

tacao benjaminiana do materialismo hlsrorico, mas tambern 0 passado. 0 que
 

quer dizer principalmente isto: a variante historica que triunfou nao era a unica
 

possivel, Diante da historia dos vencedores, da celebracao do fato consumado,
 

fazer por meio de nossa atividade, uma 'aposta' no exlto de nossas as:6es; a 
transcendencia aque sesubmete essafe nao e mais nem sobrenatural nem transist6rica, 

mas nada mais nada menos do que supra-individual" (L. GOLDMANN, Le Dieu cache, 
Paris, Gallimard, 1955, p. 99, 104). Rerneto a meu artigo "Le pari communautaire 

de Lucien Goldmann", Recherche sociale nO 135, 1995. 
14 K. MARX, "Critique de la philosophie du droit de Hegel", 1844, em Oeuvres 

philosophiques (Paris, Costes, 1952), p. 97; "Alle Verhaltnisse umzuwerfen, in denen 
der Mensch ein erniedrigres, ein geknechtes, ein verlassenes, ein verachtliches Wesen 
ist" ("Zur Kritik der Hegelschen Rechrsphllosophie. Einleirung" em Marx-Engels 

Werke, v. 1, p. 385). 
15 "Os marxistas nao cornbatem a exploracio, a opressao, a violencia rnacica contra os 

seres humanos e a injustica em grande escalaunicamente porque essa luta promove 
o desenvolvimento das forcas produtivas ou de urn progresso historico esrritamente 
deflnido... Menos ainda combatern essesfenomenos unicamente porque foi cientifl
cameme demonstrado que a luta tera fim com a vit6ria do socialismo. Eles comba

tern a exploracao, a opressao, a injustica e a alienacaoenquanto condicoes desumanas, 
indignas. Trata-se de urn fundamento e de uma razao suflcientes." (E. MANDEL, "Die 
zukilnftige Funktion des Marxismus", em H. SPATZENEGGER, Dasuerspielte "Kapital'? 
Die marxistische Ideologie nachdem Scheitem des Realen Sozialismus, Salzburgo,Anton 

Pustet, 1991, p. 173). 
16 Retorno uma proposta de D. SINGER em seu recente livro Whose Millenium? Theirs or 

ours? (Nova York, Monthly Review Press, 2000), p. 272-3. 
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das rotas historicas de mao unica, da inevitabilidade da vitoria dos que triun

faram, e preciso retomar essa constatacao essencial: cada presente abre uma 

multiplicidade de futures possfveis'", Em cada conjuntura historica existiam 

alternativas que a priori nao eram destinadas a fracassar: a exclusao das mulhe

res da cidadania durante a Revolucao Francesa nao era inevitavel, a ascensao ao 

poder de urn Stalin ou de urn Hitler nao era fatal - como a de Arturo Ui, de 

Brecht; a decisao de lancar a bomba atomica sobre Hiroshima nao era nada 

inevitavel. Poderiarnos multiplicar os exemplos. 

A abertura do passado quer dizer tarnbem que os chamados "julgamentos 

da historia" nao tern nada de definitive nem de imutavel, 0 futuro pode rea

brir os dossies historicos "fechados", "reabilitar" vitirnas caluniadas, reatualizar 

esperanc;:as e aspiracoes vencidas, redescobrir combates esquecidos, ou consi

derados "utopicos", "anacronicos" e "na contracorrente do progresso". Dessa 

maneira, a abertura do passado e a do futuro estao estreitarnente associadas. 

Os exemplos dessa associacao sao muitos. Basta pensar na redescoberta, 

ap6s 1%8, do pensamento heretico da ferninista sainsimoniana Claire Demar, 

cuja obra bastante subversiva, Ma loi d'avenir [Minha lei do futuro] (1834), 

tinha sido quase totalmente esquecida durante urn seculo e meio. Digo quase, 

porque esse escrito nao escapara do olhar atento de Walter Benjamin, que 

rnanifesta, em Das Passagen- U7erk, uma grande simpatia pelo "rnaterialismo 

antropologico" de Claire Demar e por suas criticas ao patriarcado, assumindo 

sua defesa contra os ataques "mesquinhos" dos representantes da "reacao 

burguesa"!", 

A obra do historiador E. P. Thompson sobre a formacao da classe operaria 

inglesa eoutra rnanifestacao extraordinaria da "reabertura do passado". Desde 

\7 Como observa Eleni Varikas: "0 fata de estarmos situados na incerteza do presente, 

ou seja, em uma posicao em que nao e possfvel preyer as consequencias que terao 

nossas acoes e nossas escolhas para 0 futuro, perrnite-nos conceber cada memento 

hist6rico como urn presente que se abre para varios futuros. Ou seja, abordar 0 

passado como urn campo dos possfveis, tentando localizar os fatores que permitiram 

a alguns dessespossiveisse realizarcom a exclusaode todos os outros", Cf. E. VARIKAS, 

Me diaforetiko prosopo. Fifo. Diafora ke Oekumenikotita (Com uma visao diferente. 

Genero, diferenca e universalidade) (Atenas, Katarti, 2000), p. 32. 

18 GSV, 2, p. 973-5. 
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o prefieio, ele da 0 tom, em uma frase que servira de bandeira e sinal de reco

nhecimento para uma nova corrente na historla social: "Tento salvar da irnen

sa condescendencia da posteridade 0 pobre tricoteiro no atelie, 0 rosador de la 

luddista. 0 recelao 'obsoleto' que ainda trabalha em urn atelie manual, 0 arte

sao 'utopico'. e ate mesmo 0 disdpulo decepcionado de Joanna Southcott.' As 

aspas ironicas em "ut6pico" e "obsoleto" sao algo programado, que implicita

mente coloca em questao as categorias da historiografia dominante, impregna

das de urn extremo a outro pela ideologia do progresso linear, benefico e 

inevitavel l9• Sern "ldealizar" essas figuras do passado de maneira acrftica, a 

enfase dada ao significado humano e social de seu combate rnostra os limites 

das visoes "progressistas" e "modernizadoras" da historla que identificam quem 

a venceu com 0 possivel. e acabam aderindo, queiram ou nao, ao Grande Re

lata dos vencedores da revolucao industrial. 

Quer se trate do passado ou do futuro, a abertura da historia segundo Walter 

Benjamin e lnseparavel de uma opcao etica, social e poHtica pelas vitimas da 

opressao e por aque!es que a cornbatern. 0 futuro desse cornbate incerto e as 

formas que assumira serao, sem duvida, inspirados ou marcados pelas tentati

vas do passado: serao igualmente novos e totalmente imprevislveis. 

19 "E bern POSSIVe! que seus atelies e suas rradicoes tenham ficado moribundos; que sua 

hostilidade aindustrializa<;:ao nascente renha sido alimentada por um ponte de vista 

passadista; que seus ideais comunitirios tenham sido sonhos; que suas conspira<;:oes 

insurrecionais tenham sido remerarias... Mas Coo) algumas causas perdidas da revo

lu<;:ao industrial podern nos esclarecer sobre as feridas sociais abertas ainda hoje." Cf. 
E. P.THOMPSON, Laformationde la classe ouuriere anglaise (Paris, Gallimard, 1980), 

P:16. Tradu<;:ao revista de TheMaking ofthe English Working Class (Harmonsworth, 

Penguin, 1981, P: 12) [ed. bras.: AformarilO da classe operdria inglesa, Sao Paulo, Paz 

e Terra, 1997]. 
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ERRATA 

NA pAGINA 13, 131. lINHA, ONDE SE LE: 

Cerramente estou conscien

te da distancia entre seus escritos e toda a concepcao teadicional da 61oso

LEIA-SE: 

Cerramente estou conscien-' 

te da distancia entre seus escritos e toda a concepcao tcadicional da fllosofia..."3 

NA PA,GINA 20, 22 iL lINHA,ONDE SE LE: 

imprecisao 

LEIA-SE: 

precisao 

ESTA OBRA FOI COMPOSTA 

EM AGARAMOND. CORPO 11. 
TiTULOS EM TRAIAN E IMPRESSA 

NA GRAFICA ASSAHI EM PAPEl 

POLEN SOFT 80 G/M 2 PARA 

BOITEMPO EDITORIAL EM 

FEVEREIRO DE 2005. COM 

TIRAGEM DE 2.000 EXEMI'LARES. 



ERRATA 

NA pAGINA 13 , 1 3 1. lI NH A , OND E SE L£ : 

Cename nre esto u conscien

te da dis rancla entre seus escritos e rod a a concepcao t rad icional da filoso-

LEl A -Sf : 

Cerrarnen te estou conscien

re da d istancia entre seus escriros e raw a concepci o tradicional da filosofia.;."J 

NA pA GI NA 2 0 , 2 2 4. lI NHA , ONDE SE U : 

irnprecisao 

LEIA - SE: 

precisao 
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