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— Dize que levas somente 

coisas de não: 

fome, sede, privação. 

— Finado Severino, etc... 

— Dize que coisas de não, 

ocas, leves: 

como o caixão, que ainda deves. 

(João Cabral de Mello Neto, Morte e Vida 

severina) 

 

 

Minha história é de uma escuridão tranquila, de 

raiz adormecida na sua força, de odor que não tem 

perfume. E em nada disso existe o abstrato. É o 

figurativo do inominável.  

(Clarice Lispector, Água viva) 

 

 

 

 



 
 

  

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa busca apresentar um conceito de barbárie na obra do filósofo Walter Benjamin. 

Quando, em seu ensaio “Experiência e Pobreza” (1933), ele diz da necessidade de pensar um 

“conceito novo e positivo de barbárie”, tomamos a sério a tarefa de conceituá-la. Para isso, 

adotamos um paradigma estético de pensamento, a “constelação”, a fim de chegar a um 

conceito que faça jus ao pensamento do filósofo. No primeiro capítulo, tentamos conceituar a 

“constelação” e sua aparição na obra benjaminiana. Partindo disso, buscamos, no segundo 

capítulo, os elementos que compõem esse conceito, tentando diferenciar aquilo que comporia 

os extremos da constelação da barbárie, tais como: violência, direito, justiça, poder, destino, 

contínuo, interrupção, estado de exceção. No terceiro capítulo, agora relacionando a barbárie 

com a cultura, tentamos encontrar os elementos em que ambos se tocam, e ao mesmo tempo, 

compõem o conceito de barbárie, tais como: memória, esquecimento, experiência, pobreza, 

relacionados num tipo de produção artística que tenta construir uma outra tradição: os 

antimonumentos. Com a apresentação desse conceito, o que podemos pensar a respeito de 

Benjamin, é o desejo de criar desvios e colocar em questão a escrita da história, partindo não 

da tradição que engendra a história dos vencedores, e sim, interrompendo-a a fim de construir 

uma outra história, que faça jus à memória da “corveia sem nome”. 

 

Palavras-chave: Conceito. Constelação. Barbárie. Walter Benjamin. Memória.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

ABSTRACT  

 

This research aims to present a concept of barbarism in the work of the philosopher Walter 

Benjamin. When, in his essay “Experience and Poverty” (1933), he talks about the need of 

thinking a “new and positive concept of barbarism”, we take seriously the task of 

conceptualizing it. For that, we adopt an aesthetic paradigm of thought, a “constellation”, in 

order to come to a thought that does justice to the thought of the philosopher. In the first 

chapter we try to conceptualize the “constellation” and its appearance in Benjamin’s work. 

From this point, we search, in the second chapter, the elements that compose this concept, 

trying to differentiate what would compose the extremes of barbarism´s constellation , such 

as: violence, right, justice, power, destiny, continuous, interruption, exception state. In the 

third chapter, now relating barbarism and culture, we try to find the elements on which both 

meet, and at the same time, compose the concept of barbarism, such as: memory, 

forgetfulness, experience, poverty, related in a kind of artistic production that try to build 

another tradition: the “antimonuments”. With this concept presentation, what we can think 

about Benjamin is the desire of creating diversions and putting into question the writing of 

history, going not from the tradition that engenders the winner’s history, but interrupting it in 

order to build another history, that does justice to the memory of “anonymous toil of others”. 

 

Keywords: Concept. Constellation. Barbarism. Walter Benjamin. Memory. 
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INTRODUÇÃO 

 

No ensaio de 1933, intitulado “Experiência e Pobreza”, Walter Benjamin, após 

anunciar o declínio da possibilidade de narrar experiências, negada pelas estratégias nas 

trincheiras e pelo poder econômico e pelo poder tecnológico apresentados ao mundo durante a 

Grande Primeira Guerra, enseja a necessidade de se pensar em um “conceito novo e positivo 

de barbárie”. O trabalho a seguir pretende apresentar esse conceito.  

Na ótica do pensamento benjaminiano, procuramos no primeiro capítulo, apresentar 

o modo como esse conceito seria composto, tendo em vista a preocupação recorrente com a 

questão do método na obra do filósofo, sendo o seu Prefácio ao Origem do drama barroco 

alemão (1925) o ponto mais intenso de desenvolvimento de suas ideias sobre o método. 

Todavia, a problemática do método aparece sub-repticiamente já no ensaio sobre a obra de 

Goethe, As afinidades eletivas (1924-5), quando Benjamin deseja revitalizar a forma da 

crítica. Entra em questão aí, na busca de um “teor de verdade” a sua relação com o “teor 

factual”, um modo de encontrar na forma o instante em que o teor de verdade aparece. A 

crítica é esse modo, e é preciso buscar o “sem-expressão”, o qual imobiliza o teor em tensão 

por um instante numa obra, cristalizando-o.  

Aparece aí uma imagem que representa o “sem-expressão” na obra de Goethe, a 

estrela cadente. Tal imagem transforma-se, ampliada no Prefácio, na imagem melhor 

condizente com a proposta de construção metodológica benjaminiana: a constelação. 

Considerada como “paradigma estético”, a constelação atravessará a obra do filósofo, como 

proposta de um “modelo de inteligibilidade”. Aqui destacamos a sua aparição e composição 

em Passagens (1928-1940) e nas “Teses sobre o conceito de história” (1940). Obrigando a um 

trabalho de reestruturar o modo como conhecemos o que conhecemos, a constelação oferece 

uma série de problemas, e ao mesmo tempo aparece como opção a toda ordem de sistema que 

visa “possuir” a verdade. Ela não permite uma conceituação, a não ser na medida em que se 

compõe. Tal como o mosaico, outro exemplo benjaminiano de uma miríade de imagens, a 

constelação só se apresenta na medida em que é composta, de modo a podermos ter uma 

contemplação de seus elementos, sem defini-la. Ela não é, necessariamente, uma estrutura 

rígida, porque é capaz de manter-se em movimento, modificando-se à medida da necessidade 

dos conhecimentos que vão surgindo sobre o objeto. Por isso, ela é capaz de suportar as 

singularidades dos fenômenos, através dos conceitos, mantendo-se em devir, e ainda ser capaz 

de responder a alguma ideia orientadora de sua formação. 
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No capítulo seguinte, na entrada da composição do conceito de barbárie, utilizando o 

modelo da constelação, procuramos apresentar aqueles elementos que pudessem responder a 

uma ideia de ética na escrita da história, a partir de uma outra forma de pensar e estruturar a 

própria cultura, a qual funciona, geralmente, como documento à história. Porque, responder a 

um conceito de barbárie implica lidar com aquilo que Benjamin escreve na sétima tese das 

“Teses sobre o conceito de história”: “todo documento de cultura é também um documento de 

barbárie”. Isto é, na perspectiva de um conceito positivo, tal afirmação, além de uma 

“denúncia” contra aqueles que achavam estar afastando a cultura da barbárie, é pensá-lo como 

um “imperativo de escrita” para a história, para a arte e para a filosofia. Para tanto, é preciso 

pensar a barbárie não somente como a contraposição da cultura, mas como uma possibilidade 

de reestruturar essa contraposição, num âmbito mais complexo, amparado sobre as “forças” e 

fenômenos atuantes em torno dessa forma de pensamento. A constelação, nesse aspecto, é 

providencial. Na medida em que, em sua composição, ela permite a entrada dos extremos, tal 

como fez o filósofo quanto aos dramas barrocos, tomando os melhores exemplos, em que 

forma e conteúdo estão em equilíbrio e os exemplos inferiores (os alemães) para compor a 

ideia de drama barroco. Ambos não podem ser simplesmente dispensados. É mergulhando nas 

diferenças entre os dois, nas diferenças dentro das próprias obras, nas diferenças entre as 

relações, que se pode chegar a uma ideia de drama barroco, fazendo jus a suas manifestações 

em forma de obra de arte. Aplicada à história, essa forma com a qual lida a constelação 

permite a entrada do esquecido, do recalcado e do oprimido na escrita da história.  

A barbárie, pela constelação, adquire a possibilidade de aparecer na cultura e ser lida 

em suas nuances, seus detalhes e suas contraposições, com o intuito de compor a constelação 

da própria cultura. Assim, afirmar ser todo documento de cultura também documento de 

barbárie, poderá significar compor um documento de cultura na sua relação com a constelação 

da barbárie, com o propósito de fazer desse documento a lembrança do processo doloroso de 

sua construção, com o desejo de evitar a composição de mais documentos ao custo de mais 

sangue, na medida em que se convertem numa memória de sua composição e de sua 

transmissão. Para a composição desse conceito, utilizamos quatro textos da obra de Benjamin, 

“Crítica da violência – crítica do poder” (1921), “Caráter Destrutivo” (1931), texto da 

composição da obra “Imagens do Pensamento”, “Experiência e Pobreza” (1933) e as “Teses 

sobre o conceito de História”. Nesse momento, procuramos compor o conceito de barbárie a 

partir da dialética de seus elementos: violência, direito, caráter, destino, destruição, 

construção, continuum, interrupção, estado de exceção. Nessas relações, eles também vão se 

revelando em suas relações de tensão, ampliando a possibilidade de compreensão sobre cada 
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um e a sua composição na possibilidade de escrever uma outra história e dar voz aos 

oprimidos.  

Nessa perspectiva ainda, o último capítulo trata da relação entre a barbárie e a 

cultura, a partir do texto de 1933, “Experiência e Pobreza”, tentando pensar como é que tal 

relação desenvolver-se-ia com a possibilidade de constituir um pensamento benjaminiano 

com vias a responder o seu imperativo de pensar outro conceito de história, ávida da 

capacidade de revolucionar a política, a estética e a ética. Essa relação se desdobrará na 

aproximação da experiência à pobreza, não somente sendo essa aquilo que reduz, torna estéril 

ou procura aniquilar a outra, mas como aquilo que poderá fornecer uma forma para a 

experiência tornar-se a possibilidade política e estética de resistência, através do 

deslocamento das forças de pensamento, das práticas políticas e das ações artísticas.  

Em socorro disso, aparece a memória, como instância de pensamento criadora, 

permitindo encontrar um tempo em que passado e presente influenciam-se e despertam novas 

possibilidades de conhecer. A essa memória, colocar não somente o rememorar, mas também 

o esquecer, uma força ativa, em operação com a tarefa de narração, com vias à redenção, não 

só dos vivos testemunhadores e ouvites do inenarrável, mas como dos mortos que, vencendo o 

ressentimento, não sentem mais a necessidade de serem lembrados. Como exemplos temos 

Marcel Proust, cujo Em busca do tempo perdido fornece a forma do esforço do rememorar e 

também, no âmbito mais próprio dos testemunhos, que tentam criar símbolos para se tornaram 

cognoscíveis, os antimonumentos, operando a relação com o esquecer. Essas obras tentam 

realizar um trabalho de rememoração e de “estranhamento” dos objetos do cotidiano, a fim de 

revelar-nos a indiferença perante símbolos do sofrimento que jazem como documentos de 

cultura, com a intenção de, em sua realização, permitir o esquecimento desses 

acontecimentos. A promoção dessa tarefa não visa, contudo, apenas a consciência do 

ocorrido, mas também a tomada de posicionamento e ação política sobre os símbolos, leis e 

decisões políticas que procuram esquecer (negando) a ocorrência do fato. Ao mesmo tempo, 

sabem, e apresentam em sua forma, a incapacidade de um acesso ao passado “tal como foi”. 

As obras se apresentam fissuradas, em devir, incompletas e muito próximas do cotidiano. Seu 

objetivo é não esquecer. Assim, como a composição desse conceito. É a tarefa de lidar com o 

inenarrável, com o sofrimento, com o corpo mutilado que pensar esse conceito se faz 

necessário, porque aquilo que se apresenta hoje como a estrutura dominante não é nada mais 

do que o resultado de escolhas, daqueles que, geralmente, não tem cessado de vencer. Se não 

se suporta mais a cultura que há, é preciso construir outra tradição, uma tradição a partir dos 

oprimidos. Para construir é preciso, antes, destruir. 
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CAPÍTULO 1 – A CONSTELAÇÃO COMO PARADIGMA ESTÉTICO DE 

PENSAMENTO 

 
Só é verdadeiro o que frutifica 

(Goethe) 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar um conceito de barbárie na filosofia de Walter 

Benjamin. Ao se propor essa abordagem, uma primeira problemática que nos aparece é de 

como conceber um conceito em termos benjaminianos. Como opção, nesse primeiro capítulo, 

trabalharemos a proposta de pensar a conceituação à partir de um paradigma estético, a 

constelação, que estabelece uma outra forma de se pensar a possibilidade de conhecer, e 

porventura, de conceituar. Essa busca implica a definição de um “modelo de inteligibilidade” 

quanto ao conhecer, e a partir dele, definir aquilo que participa ou não, conforme suas 

próprias regras, desse modelo, o que, por si, acaba definindo o próprio resultado.  

Este primeiro capítulo buscará caracterizar a constelação, partindo de quatro textos 

expressivos da obra benjaminiana, tentando traçar em cada uma delas o(s) caráter(es) da 

constelação, com suas possíveis diferenças, e o modo como isso delineia a conceituação de 

um conceito. São eles: “As afinidades eletivas de Goethe” (1924-5), o prefácio de Origem do 

drama barroco alemão, “Questões introdutórias de crítica do conhecimento” (1925), 

Passagens (1928-1940) e “Teses sobre o conceito de história” (1940). 

 

 

1.1 O sem-expressão n’As afinidades eletivas de Goethe  

 

1.1.1 O papel da crítica 

 

Em “As afinidades eletivas de Goethe” (1924-5), Benjamin procura redefinir o papel 

da crítica, assentando na obra de arte o lugar dessa reestruturação, trabalho já iniciado em sua 

tese de doutorado O conceito de crítica de arte no Romantismo alemão (1920). Ele busca 

renovar a crítica de arte, para além do comentário, o que parecia se confundir com o “[...] 

próton pseudos [o erro primordial, do qual decorrem todas as demais consequências que se 

julgam falsas em uma doutrina] do método que, no clichê da imagem do seu ser e na vivência 

vazia [...] procura representar o devir da obra dentro do próprio poeta” (BENJAMIN, 2009a, 

p. 56). Daí sua crítica procura, antes, a diferenciação entre ambos: “[a] crítica busca o teor de 

verdade de uma obra de arte; o comentário, o seu teor factual” (idem, p. 12). E, para fortalecer 

ainda mais essa diferenciação, ele compara o comentarista ao químico e o crítico ao 

alquimista. “Onde para aquele apenas madeira e cinzas restam como objetos de sua análise, 
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para este tão somente a própria chama preserva um enigma: o enigma daquilo que está vivo” 

(ibidem, p. 13-14). Essa distinção visa, antes de tudo, desligar sua forma de crítica daquela 

que aparece com forte influência na sua época, proveniente do círculo de Stefan George, 

possuindo na figura de Gundolf o exemplo vicioso: a obra de arte poderia ter seu sentido 

deslindado pela vida do artista. Na acepção benjaminiana, ao por em prática essa forma, os 

“críticos” (na verdade seriam comentaristas), prender-se-iam, irremediavelmente, ao “teor 

factual”, confundindo-o pelo seu “teor de verdade”. A sua distinção e apresentação desse 

último é a tarefa da crítica benjaminiana. 

A partir de sua tese de doutoramento, Benjamin procura conjugar dois elementos que 

são, a seu ver, o problema fundamental da arte: a relação entre o “conteúdo” e a “forma”, ou 

nas palavras do filósofo, a “Ideia de arte” e o “Ideal da arte”
1
. Para o filósofo, os românticos 

apontaram a primeira questão pertinente para a arte, ao descolar o problema do gosto para a 

obra. “Pois em parte alguma esse conteúdo e essa essência evidenciam-se de forma mais 

durável, mais marcante e mais apreensível do que na obra” (ibidem, p. 56). Todavia, ao 

considerar somente a forma, os românticos deixaram de lado o papel fundamental da crítica, 

considerava Benjamin, tida por esses românticos (nas figuras de Schelling e Novalis) como 

uma extensão necessária da obra, permitindo uma espécie de inacabamento à obra de arte e, 

consequentemente, uma abertura ao infinito, mas permanecendo, embora, indiferente quanto 

ao conteúdo. Um trabalho da reflexão, em vias de possibilitar o rompimento com a aparência 

de totalidade da obra, para Benjamin, ainda que para os românticos isso significasse a busca 

do absoluto. 

 

 

Cabe à crítica filosófica desmascarar o mito da obra de arte clássica, a ilusão 

da bela aparência por ela projetada, que reenvia sempre à uma totalidade 

enganosa, à uma falsa harmonia natural. Pois essas obras, cuja estrutura 

subjacente é em essência simbólica, têm como consequência a busca de uma 

totalidade (CASTRO, 2000, p.16). 

 

  

 Essa extensão, ao longo do tempo, e através da crítica, apuraria seus elementos 

essenciais, permitindo o encontro com o teor de verdade. “Pode-se comparar”, tenta Benjamin 

exemplificar, o trabalho do crítico com o do paleógrafo, o qual “perante um pergaminho cujo 

texto desbotado recobre-se com os traços de uma escrita mais visível, que se refere ao próprio 

texto. Do mesmo modo como o paleógrafo deveria começar pela leitura desta última, também 

                                                           
1
 Um trabalho mais detalhado dessa relação que se estabelecerá entre os românticos e Goethe, e a apropriação 

que Benjamin faz da discussão e o modo como o leva adiante, na redefinição do papel da crítica, pode ser visto 

em Castro (2000, p. 129-140) 
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o crítico deveria fazê-lo pelo comentário” (BENJAMIN, 2009a, p. 13). Assim, o trabalho dos 

românticos foi indispensável, mas incompleto.  

É em Goethe que Benjamin encontra um aprofundamento filosófico sobre o 

conteúdo. Ao contrário dos românticos, e contra esses, Goethe desconsiderava a crítica, 

tornando-a dispensável, e coloca a forma como uma questão de “estilo”. Diz-nos o filósofo, 

“[...] a essência permanece totalmente imperscrutável quando se prescinde da obra” (idem, p. 

57). Insatisfatória a teoria, redutora da forma a “estilo”, para o pensamento benjaminiano, 

resta ao filósofo desenvolver um “projeto” em que considera ambas, sem misturá-las. 

Enquanto somente pela análise da forma, ou “conteúdo factual” não se chega ao “conteúdo de 

verdade”, este necessita daquele para se apresentar ao mundo, ou melhor, para “converter o 

caos em um mundo por um instante” (ibidem, p.91). Confundir o conteúdo factual com o 

conteúdo de verdade é o que acaba transformando toda a história de As afinidades eletivas 

numa trama do destino, num mito. Essa confusão aparece para dois modos de leitura: a quem 

considera o triunfo do casamento como o centro da novela
2
 goethiana, uma “distração” 

surgida do papel de Mittler (em alemão, literalmente significa “intermediário”), realizando, 

contuso, aponta Benjamin, seus discursos em momentos inapropriados, discursos esses 

provenientes de alguém que largou suas funções eclesiásticas após ganhar na loteria. Uma 

ironia que passa desapercebida por aqueles que não alcançam o teor de verdade; a segunda 

aparece a quem toma a vida do artista como sua maior obra, e leem suas obras a partir dessa 

vida, usando-a para desvendar a obra.  

Escapando-se a essa confusão, Benjamin, ao procurar distinguir o teor factual, 

regente das produções materiais na e da obra e dão a sua forma, imersas no contexto histórico 

que as originam, e o teor de verdade, atravessadora do tempo e persiste, aparecendo na 

                                                           
2
 Na introdução de R.J. Hollingdale (2014, p. 11-13) Às afinidades eletivas, ele chama atenção para a 

nomenclatura atribuída a esse trabalho: “[...] em alemão, a obra é classificada como Novelle [novela], termo para 

o qual não existe equivalente exato em inglês. Trata-se de uma narrativa ficcional mais longa do que um conto 

(Erzählung, em alemão), mas menor do que um romance (Roman), porém em geral muito curta para ser chamada 

de romance curto. Mas a novela clássica alemã possui outras características distintivas, além de seu 

comprimento, que fazem dela uma espécie diferente de narrativa. Essas características são: economia rigorosa, 

evitando deliberadamente a amplitude e o ritmo descontraído do romance, ênfase na trama, de tal modo que os 

personagens da história são subordinados a ela e suas características são função dela; em consequência, eles 

recebem apenas prenomes, títulos ou o nome de suas profissões, ou um sobrenome irônico, mas não nomes 

realistas; o meio ambiente não é realista, o cenário possui outra função além de ser o cenário da ação; a própria 

ação não é realista, ela avança de uma forma mais ordenada do que a vida cotidiana ou a vida cotidiana em um 

romance, há uma simetria de ação estranha à realidade e, com frequência, a conclusão é prefigurada, de modo 

que há um sentido de inevitabilidade nela; por fim, há sempre um narrador explícito ou implícito, supõe-se que a 

história seja algo que ele viveu ou ouviu falar, e não uma coisa que inventou, sua função é reproduzir um evento 

real como uma obra de arte consciente, de tal modo que exiba um grau mais elevado de talento artístico e 

artificialidade do que se encontra normalmente em um romance. [...] Ora, o objetivo de expor tudo isso é mostrar 

que As afinidades eletivas não só começou a vida como uma novela, como continuou a sê-lo, e que difere da 

Novelle clássica apenas em relação ao tamanho”  
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medida em que o factual se dissipa, deixando-a em sua essência, busca afastar-se do 

comentário biográfico e, a partir daí, recuperar o lugar próprio da crítica, um domínio da 

reflexão filosófica, um domínio da verdade. É dispor-se da aparência em busca da redenção, 

daquilo que paralisa essa aparência, e permite à crítica superá-la. O trabalho do crítico é 

encontrar “o lugar totalmente interno à obra no qual o domínio da aparência é interrompido 

por aquele da moral, pelo pedido de redenção” (CASTRO, 2000, p.39).  

 

 

1.1.2 As afinidades eletivas 

 

Redefinindo o papel do crítico de arte, aquele que deve procurar no teor factual o 

teor de verdade, considerando ambos indispensáveis, Benjamin inicia sua leitura de As 

afinidades eletivas. A duquesa Charlotte e o barão Eduard, ambos viúvos de casamentos de 

conveniência, casam-se um com o outro, já na maturidade, recuperando o amor juvenil sem 

forças o suficiente para uni-los naquela época. Agora, após essa “sorte” que permitiu o 

reencontro e a união de ambos, os dois vivem confortavelmente em seu castelo. Do primeiro 

casamento, Charlotte possui uma filha, Luciane, estudante de um internato, onde está por 

concluir seus estudos. Lá ela é aclamada pelos professores e adoradas pelas colegas. Não 

demora muito até ela conseguir um pretendente. Na calma de suas vidas no campo, o casal 

realiza empreendimentos em suas terras, ocupando-se para passar o tempo e evitar o tédio. 

São conhecidos pelo garbo e hospitalidade, além das benfeitorias realizadas em prol da bela 

aparência do lugar e da igreja, usufruída pelo vilarejo. 

Certo dia, Eduard propõe a Charlotte receber um amigo de infância – com quem 

mantém correspondência – cujo suporte é necessitado. Em princípio, sua esposa aflige-se com 

a ideia de alguém perturbar a ordem de suas vidas. Com comedimento, clareza e justiça de 

argumentos, Eduard a convence a aceitar a vinda do amigo, o Capitão. Em troca, Charlotte 

propõe a recepção de sua afilhada, Ottilie, bem menos brilhante nos estudos, de modo a gerar 

suficientes problemas quanto a possibilidade de sua conclusão – onde também está a filha – 

para que possa orientá-la e ajudá-la a traçar um caminho para a própria vida. Não vendo outra 

alternativa, Eduard aceita, imaginando, com a chegada de ambos, a possibilidade de realizar o 

que ele denomina “experiência”, tal como já se desenvolve em suas terras. Assim, diz-nos o 

barão:  

 

 

‘Examinemos a questão mais de perto”, ao que prossegue, “se abandonarmos 

duas criaturas tão nobres e tão queridas a tal estado de aflição e opressão 

apenas para nos pouparmos de algum perigo, estaremos agindo de modo tolo 
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e irresponsável. Se isso não é egoísmo, então não sei o que possa ser. Traga 

Ottilie, deixe-me trazer o capitão, e, por Deus, façamos a experiência!’ 

(GOETHE, 2014, p. 32-33). 

 

 

É daqui que surgirá o título da novela, o qual é também o nome científico de uma 

reação química
3
. Em uma conversa, após a chegada do capitão, eles põem em cena a relação 

em vias de nascimento entre eles e o quarto elemento a se juntar à experiência: Ottilie. 

Falando justamente de afinidades, diz o Capitão:  

 

 

‘Vamos agora conhecê-las na plenitude de sua força e determinação. 

Denominamos afins aquelas naturezas que, ao se reunirem, rapidamente se 

prendem e se identificam umas com as outras. Os álcalis e os ácidos 

antagonizam-se, mas apesar disso, ou talvez por isso mesmo, procuram-se 

avidamente e se apegam, modificam-se e formam um novo corpo, revelando 

sua afinidade de maneira suficientemente clara [...]’ (idem, p. 56).  

 

  

Após essa explanação, Charlotte desculpa-se pela intromissão na leitura de Eduard, 

ao que ele acrescenta:  

 

 

‘Você pediu nossa opinião’, disse Eduard, ‘terá então de ouvi-la por inteiro, 

pois agora vêm os casos intrincados, que são os mais interessantes. São eles 

que nos ensinam os graus de afinidade experimentados pelas relações, sejam 

elas mais próximas e fortes ou mais distantes e fracas; as afinidades se 

tornam realmente interessantes quando produzem separações e divórcios.’  

‘Quer dizer’, exclamou Charlotte, ‘que essa triste palavra, infelizmente a 

cada dia mais pronunciada, é empregada também no domínio das ciências 

naturais?’ (ibidem, p. 57) 

 

 

Charlotte, em seguida, após uma explanação sobre a “arte mais elevada”, como se 

configuraria o casamento, pede casos que lhe sirvam de exemplo. Responde o capitão, a tal 

pedido: 

 

 

‘Voltemos às coisas que acabamos de nomear e abordar’, disse o capitão. 

‘Por exemplo, aquilo que designamos por calcário é de fato uma terra cálcica 

mais ou menos pura, intimamente ligada a um ácido fraco que conhecemos 

sob a forma gasosa. Se colocarmos um pedaço de mineral em contato com a 

                                                           
3
 “Wahlverwandtschaft era um termo técnico de química do século XVIII, a tradução alemã de uma criação do 

químico sueco Torben Olof Bergmann (1735-84), no título de seu livro De attractionibus electivis (1775), 

traduzido para o alemão por Heirich Tabor em 1785. A expressão em inglês [e em português] “afinidade eletiva” 

está muito mais próxima do original em latim do que a tradução alemã e, embora não seja autoexplicativa, 

provavelmente não pode ser melhorada. [...] O que devemos ressaltar aqui é o seu caráter extraordinário como 

título de uma obra de ficção” (HOLLINGDALE, 2014, p. 14).   
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solução de ácido sulfúrico diluído, ele se prenderá à cal e, associado a ela, 

aparecerá na forma do gesso, ao passo que o ácido, fraco e gasoso, escapará. 

Aqui se veem uma separação e um novo composto; acreditamos então o 

emprego do termo afinidade eletiva está justificado, pois temos a impressão 

de que uma relação foi realmente favorecida, de que houve uma escolha em 

detrimento de outra.’ 

‘Desculpe-me’, disse Charlotte, ‘do mesmo modo que desculpo os 

investigadores da natureza. Neste ponto eu jamais identificaria uma escolha; 

percebo no máximo uma necessidade natural, pois no fim das contas trata-se 

de uma questão de oportunidades. A ocasião determina a relação, do mesmo 

modo que ela faz o ladrão. No caso dos corpos naturais que você menciona, 

parece-me que a escolha está nas mãos do químico responsável pela reunião 

desses seres. Postos em contato, Deus sabe seu destino. No caso em questão, 

tenho pena do pobre ácido, que terá de circular novamente pelo espaço 

infinito.’ (ibidem, p. 57-58) 

 

 

Notando malícia nas palavras da esposa, Eduard intervém – inconscientemente 

realizando a primeira má interpretação do “presságio”, já anunciado na fala de sua esposa: 

 

 

‘suas palavras embutem certa maldade. Confesse a malícia! A seus olhos, 

sou no fim das contas, a cal, aquele mineral que se prendeu ao ácido 

sulfúrico, representado pelo capitão, tendo então abandonado a amável 

convivência e se transformado no gesso refratário.’ 

‘Se a consciência o leva a tais considerações’, observou Charlotte, ‘eu, de 

minha parte, estou tranquila. Conversas metafóricas são gentis e divertidas; 

afinal, quem não gosta de se entreter com analogias? [...] Se, em sua 

generosidade [o homem], ocupa-se deles empregando os termos escolha e 

afinidades eletivas, fará bem em voltar-se para si mesmo e ponderar o valor 

de tais expressões em seu contexto. Infelizmente, conheço casos em que a 

ligação íntima e aparentemente indissolúvel de dois seres foi quebrada pela 

intromissão ocasional de um terceiro, sendo que um dos elementos do par, 

antes tão unidos, foi lançado à vastidão do mundo.’ 

‘Nesse ponto, os químicos são muito mais galantes’, disse Eduard, ‘e 

acrescentam um quarto elemento ao conjunto a fim de que nenhum deles 

saia de mãos vazias.’ 

‘Exatamente!’, exclamou o capitão. ‘Esses casos são os mais significativos e 

curiosos; por meio deles podemos expor os estados de atração, afinidade, 

abandono e união entrecruzados no ponto em que um par de seres unidos 

entra em contato com outro par; os seres de ambos os pares abandonam 

então a prévia unidade e iniciam uma nova ligação. No ato de deixar levar e 

no de apanhar, no de fugir e no de estar à procura, acreditamos vislumbrar 

uma determinação mais elevada; imputamos a esses seres uma espécie de 

vontade e escolha e tomamos por justificado o uso do termo científico 

afinidades eletivas.’ (ibidem, p. 58-59) 

 

 

Por fim, a pedido de Charlotte, o capitão dá um exemplo de como funcionaria a 

operação das afinidades: 
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‘Se você não achar pedante’, disse o capitão, ‘posso me utilizar brevemente 

da linguagem dos signos. Imagine um A que se liga intimamente a um B e 

que dele não se desliga, mesmo sob a ação de diversos meios ou pelo uso da 

força. Imagine um C que igualmente se liga a um D. Ponha então ambos os 

pares em contato; A se lançará sobre D, C sobre B, sem que possamos dizer 

quem foi o primeiro a abandonar o parceiro, quem tomou a iniciativa de se 

ligar ao outro.’ 

‘Pois bem!’, acrescentou Eduard. ‘Antes de ver tudo isso com os próprios 

olhos, consideremos essa fórmula à maneira de um enunciado metafórico do 

qual extraímos uma teoria para fins imediatos. Você, Charlotte, representa o 

A e eu o seu B, pois na realidade, dependo apenas de você, como B depende 

de A. C, evidentemente, é o capitão, que, agora, de certa maneira, me afasta 

de você. Uma vez que você não pode ser reduzida a um objeto indistinto, 

ser-lhe-á provido um D, e este, sem dúvida, será a nossa querida daminha 

Otillie, de cuja aproximação não pode mais se defender.’ (ibidem, p.60) 

 

 

Ao executar tal experiência, o casal coloca em questão a própria tradição, 

prenunciado no enunciado de Eduard, onde, nesse tipo de experiência são as separações e 

divórcios a tornarem a experiência interessante, da mesma forma como Charlotte não titubeia 

em alterar a ordem das sepulturas no cemitério, tendo como propósito unicamente a aparência 

de agradabilidade do lugar, além de permitir um caminho mais curto para os passantes. 

Benjamin (2009a, p.23) alerta: “[n]ão se pode imaginar uma ruptura mais definitiva com a 

tradição do que aquela efetuada com as sepulturas dos antepassados, que não só no sentido do 

mito, mas também da religião, fundamentam o solo sob os pés dos vivos”. O desejo pela bela 

aparência enreda toda a ação na trama, fazendo-a participar na configuração do sentido 

mítico, o que ativa as forças míticas da natureza, a exemplo do antigo lago que ressurge após 

severas intervenções na paisagem, juntando-se novamente, ocasionado pelas erosões, com o 

fim de servir puramente às necessidades estéticas.  

 

 

1.1.3 Esperança 

 

A quintessência de Ottilie é a bela aparência. É ela quem aparece como um “consolo 

para os olhos”, lembrando o convento consagrado em nome de uma Otília, quem havia 

inspirado Goethe na criação da personagem. Ottilie é calma, recatada e usualmente silenciosa. 

Pouco fala, pouco come, motivo pelo qual é alvo da preocupação de seu professor. Eduard, 

também considerado belo, apaixona-se pela moça. Na sua metáfora não ocorreu essa 

possibilidade de afinidade. Uma paixão, anuncia Benjamin, pela aparência desejosa, ciosa, 

sempre da “mais bela”, que ao menor titubeio dessa beleza, corre o risco da extinção. Em sua 

paixão e indecisão, Ottilie perecerá, pois o destino exige sacrifício de um inocente como 

expiação pela culpa. Em fato, todos são enredados nas linhas do destino, como o “químico 
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que escolhe as afinidades”, como nos diz Charlotte, justamente pela ausência de decisão, pelo 

silêncio e pelo comedimento nas ações. “Menos hesitação teria trazido liberdade, menos 

silêncio teria trazido clareza, menos complacência, a decisão” (idem, p. 22), pois, poderíamos 

concluir, com outra passagem do filósofo: “[...] tão somente a decisão, não a eleição, está 

inscrita no livro da vida. Pois a eleição é natural e pode até pertencer aos elementos; a decisão 

é transcendente” (ibidem, p.103). 

Ottilie será arrastada ao sacrifício porque é a inocente da trama, mas de uma 

inocência artificial, enraizada à sua imagem, evocando “a aparência de uma inocência da vida 

natural” (ibidem, p. 82). Nesse sentido, Benjamin nos dá dois exemplos. O primeiro diz 

respeito à encenação de um “quadro vivo”, proposto por Luciane em visita a sua mãe com o 

intuito de entreter todos seus convidados e, principalmente, seu noivo; encenação essa em que 

Ottilie representa a mãe com o menino Jesus ao colo. O segundo exemplo, ocorre quando 

Ottilie é descrita com o filho morto de Eduard e Charlotte, em seus braços, resultado de um 

acidente banal – filho esse parecido muito mais com Otillie e o capitão, prova da culpa do 

casal na hora da concepção, quando cada um pensava no seu amado. É naquele que Goethe 

teria apresentado “a graça da mãe de Deus e sua pureza superior a todos os rigores morais” 

(ibidem), imagem essa justamente artificial. Se Ottilie não é tocada por ninguém, ainda que 

“nenhuma consciência vela a castidade dessa menina” (ibidem), isso se dá pela aparência 

posta fora do alcance dos seus pretendentes e do seu amado. É por isso que o jovem arquiteto, 

o qual substitui o capitão quando esse escolhe partir, acaba por pintar a face da moça nos 

anjos da capela. Dessa aparência a ligar a inocência à castidade, Benjamin, expondo a 

influência cristã, apresenta uma outra noção de inocência, a qual não se relaciona com a vida 

sexual (nesse caso, a ausência). Essa outra inocência está relacionada com o espírito.  

 

 

Assim como a vida sexual do ser humano pode tornar-se a expressão de uma 

culpa natural, desse mesmo modo a sua vida espiritual relacionada à unidade 

de sua individualidade, não importando como esta esteja constituída, pode 

tornar-se a expressão de uma inocência natural. Essa unidade da vida 

espiritual no indivíduo é o caráter (ibidem, p. 82-83).  

 

 

Para compreender o que Benjamin denomina caráter, precisamos nos reportar ao seu 

texto “Destino e Caráter” (1921), no qual ele tenta diferenciar ambos, a fim de nos fazer ver o 

Direito, a face moderna do destino, como aquilo a enredar as vidas na relação culpa-expiação, 

pois necessita disso para se manter como poder: o indivíduo é inserido na máquina do Direito, 

justamente à partir da definição das múltiplas formas de condenação que podem se abater 
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sobre esse indivíduo quando não respeitar as leis. Afirma o filósofo (2012b, p. 51), “não 

podemos esquecer que nunca se estabelece uma tal relação do conceito de destino com o 

conceito de culpa que toda a moral implica, nomeadamente com o conceito de inocência”. 

Segundo Benjamin, o destino na ideia dos gregos “encara a sorte que cabe ao indivíduo não 

como confirmação de uma vida inocente, mas sempre como tentação de cair numa culpa 

grave [...]” (idem, p. 52). Desse modo, ligar o destino a uma condição religiosa é um 

equívoco, visto não haver a possibilidade da existência da inocência. Ele, então, identifica, a 

seguir, um domínio onde “o que conta é apenas a desgraça e a culpa, uma balança na qual a 

bem aventurança e a inocência revelam ser demasiado leves e se elevam num dos pratos” 

(ibidem); o já sabido domínio do Direito. “O Direito eleva as leis do destino, a desgraça e a 

culpa, à categoria de medidas da pessoa humana” (ibidem). Em oposição ao destino, o caráter 

surge como aquilo que se permite escapar ao destino. Melhor, onde há caráter, não existirá 

destino. Sendo caráter, não é a determinação de suas “boas e más qualidades” (ibidem, p. 54) 

a estabelecer o seu valor moral, porém as ações, as decisões tomadas, marca de um “traço 

único”, cujo “gênio” reponde “àquela sujeição mítica da personagem na trama da culpa” 

(ibidem, p. 55-56).  

Retorno a Ottilie. Sendo sua inocência uma aparência sustentada na evocação da vida 

natural; tal como assinalou Benjamin, uma inocência preservada pela aparência ligada à sua 

castidade, tomada como sacrifício para expiar os pecados de todos, tal sacrifício, emergindo 

da indecisão e passividade da moça, é tão somente aparência de reconciliação, porque a vida 

de Ottilie é “dessacralizada”. A pergunta que Benjamin atribui a Julian Schmidt – e que, 

segundo sua perspectiva, deveria ser a primeira a se fazer qualquer crítico –, sobre a falta de 

percepção da parte da moça, “uma alma tão bem constituída e tão bem educada” (ibidem, p. 

86), em relação ao modo como procedera, comportara-se, com Eduard, coloca em questão o 

valor moral de seu sacrifício. Uma morte que demanda tal sacrifício, não é uma reconciliação 

com Deus, mas com o destino.  

Ao contrário do sacrífico dessacralizado de Ottilie, um caso inverso se dá na pequena 

novela incluída no capítulo X da segunda parte d’As afinidades eletivas, cujo título é: “As 

curiosas crianças vizinhas: uma novela”. Dois vizinhos (uma menina e um menino) passam a 

infância em mútua implicância, até quando, após o retorno de uma longa ausência do rapaz, a 

menina – já moça – descobre-se apaixonada pelo rapaz, desde o início. Participando de um 

festejo no iate do rapaz, que se prepara para viajar novamente, executa seu plano de matar-se, 

tendo esse sido já concebido há algum tempo, visto não se crer em perspectiva de tornarse 

esposa do rapaz. Decidida a morrer, e fazê-lo de modo a ser também uma lembrança, para o 
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rapaz, de pesar por sua morte, ela se lança da embarcação quando o rapaz está ao timão. E ao 

fazê-lo, despe-se da coroa de flores que vestia, enquanto esse vendo-a pular, primeiro garante 

a segurança dos demais convidados, para em seguida, despindo-se das vestes mais pesadas, 

lança-se para tentar resgatá-la. Ao contrário da tranquila e “dormente” lagoa da propriedade 

dos amigos da grande novela, o mar ao qual as duas “curiosas crianças” lançaram-se, é 

movimentado e vivo. Apesar disso, os dois salvam-se – a moça permanece por um tempo 

inconsciente e graças à persistência do rapaz, recupera a vida – e acabam em uma ribeira onde 

encontram ajuda, após seguir por uma curta estrada encontrada pelo rapaz. Um casal presta-

lhes socorro, doando-lhes seus trajes completos de casamento para que o jovem casal possa 

cobrir-se, única indumentária disponível. Felizes e com um amor recém despertado, buscam 

seus familiares para alertá-los da sua boa ventura. Ao conseguirem juntar-se aos seus, quando 

reconhecidos, são recebidos com alegria. 

O acontecido nessa curta história está em oposição a mais longa. Aqui, o jovem casal 

toma suas decisões. Suas histórias não estão enredadas no mito, não se fixam no destino – a 

exemplo da jovem que prefere morrer a casar-se com quem não ama, por conveniência. “Os 

amantes na novela estão além da liberdade e do destino”, inicia Benjamin (2009a, p. 77), “e a 

sua decisão corajosa é suficiente para romper o destino que se avoluma sobre eles e para 

desmascarar uma liberdade que pretendia degradá-los à nulidade da escolha. É esse o sentido 

de sua ação nos segundos da decisão”. A jovem decide morrer e lança-se da embarcação. Não 

para pagar a expiação de um sacrifício, devido à culpa. Como bem faz notar o filósofo, ao 

entregar a coroa de flores ao jovem, a moça mostra que sua morte não possui intenção de 

expressar a “morte na beleza”, pois se ela prestar contas, tais contas se acertarão com Deus, e 

com ninguém mais. Outra diferença está na união de ambos, no seu casamento pautado no 

amor, e não no direito. Diferença essa que marca sua “forma solar” e “ofusca” toda a trama 

“crepuscular” de Eduard, Ottilie, Charlotte e o capitão. Com o “selo” do amor, o casamento 

retorna ao seu domínio do divino e escapa às amarras do destino, domínio a ser percorrido por 

todos, se se deseja alguma felicidade.  

 

 

Se, n’As afinidades eletivas, a dissolução do casamento aparece como 

perniciosa e cruel, se o caráter terrível e implacável da ação aí encontra sua 

origem, é porque, diz Benjamin, não são 'poderes superiores' que a 

produzem. É a realidade empobrecida da época que, ao reduzir o casamento 

à uma instituição do direito, determina sua origem na violência mítica. Pois, 

justificar o casamento na esfera do direito, é atrelá-lo, inevitavelmente, a um 

destino que agarra a criatura em um vínculo mortal. Se o caráter ético do 

matrimônio está no amor capaz de desafiar até a morte, a sua dissolução gera 
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o mero contrato, e o direito se torna o veículo através do qual a potência 

mítica se manifesta com sua força demoníaca (CASTRO, 2000, p. 74). 

 

  

Subjugado ao direito, ou apenas, considerado como um “contrato” de posse das 

“propriedades sexuais”, tal como apresenta Kant – mas que ao mesmo tempo não deveria se 

reduzir a isso, visto que, “cessando a procriação, o casamento ao mesmo tempo se dissolveria 

por si só” (BENJAMIN, 2009a, p. 16) – Benjamin procura outra instância para a legitimação 

do casamento diferente do domínio do direito. Assim, essa possibilidade permite, ao mesmo 

tempo, a busca do teor de verdade da obra. Porque, esse teor está ligado a uma busca ética, a 

busca de uma vida redimida. Enquanto os jovens amantes escapam pela sua decisão, em 

revelia ao destino, selando seu casamento pela insígnia do “amor verdadeiro” (idem, p. 102), 

Eduard e Charlotte não fizeram o mesmo no passado, reduzidos a uma “falsa liberdade” que 

os obrigaram a viver um matrimônio selado como contrato, remediado pelas correntes do 

Direito. Se, por sorte e não por decisão, conseguem unir-se no presente no qual se desenvolve 

a história, isso se dá para que seja possível a presença da esperança na união dos futuros 

casais participantes da “experiência”. Todavia, aprisionados à indecisão, afundam-se no 

abismo da culpa, o que exige a expiação de um inocente (Ottilie) pela falta de coragem e 

determinação.  

Se a esperança é o último domínio a precipitá-los na desgraça, isso se deve à 

incapacidade dos amigos de escaparem da aparência, cujo jugo condena-os diariamente, 

sequer eximindo o filho de Eduard e Charlotte desse castigo. Em vez de perceberem a 

tragédia iminente, já anunciada nas “oferendas desprezadas” (ibidem, p. 29), leem essas 

oferendas de forma errada e persistem no erro, casos esses tanto da taça sem quebrar, quando 

lançada durante a inauguração da pedra fundamental da casa que eles planejaram construir 

com tanto empenho, quanto da campanha de Eduard durante a guerra, o qual se coloca no 

lugar da taça, tendo-lhe a morte recusada nos campos de batalha, acabando por retornar vivo. 

“Pois Goethe precisava manter a esperança de uma ligação, já uma vez vitoriosa, estaria 

também agora destinada a perdurar” (ibidem, p.105). Enredados na culpa nascida dessa 

esperança, a de ser possível Eduard e Charlotte romperem com seu matrimônio e se 

afiançarem a outro, tal esperança é o outro “presságio” mal compreendido. Pois, o casamento 

desses dois nasceu da indecisão, compensada com o destino, mantendo-os agora na 

infelicidade. Ele é uma aparência de felicidade, condenado à desgraça, e já em declínio.  
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1.1.4 Sem-expressão 

 

Temos aqui duas questões a formarem a problemática dessa crítica benjaminiana: a 

primeira, o casamento como instituição dessacralizada, transformada em “contrato”, no qual 

se vigora o Direito, domínio do destino enredando, portanto, o próprio casamento no mito, ou 

seja, na desgraça. O seu declínio revela justamente a vitória do destino e a violência do direito 

em sua própria preservação, e; a segunda questão, a ausência de decisão, ao mesmo tempo 

desse declínio, isto é, do mero conformismo das personagens com suas sinas. A esperança 

aparece como o sinal que demonstra o desejo de reconciliação, mas ao mesmo tempo, a 

reconciliação se dá com a própria aparência. Benjamin desenvolve um conceito que visa duas 

coisas: superar a aparência sem desvelá-la e não misturar o “teor factual” com o “teor de 

verdade”, e assim, libertar o teor de verdade para que a obra de Goethe se imprima sob o selo 

da verdade, e não do mito.   

Primeiro seria preciso romper o ciclo mítico no qual estão enredados. A ruptura se 

daria com a “grande comoção do abalo”, denominação de Benjamin, na qual a “aparência de 

reconciliação supera a bela aparência e, com ela, supera finalmente a si mesmo” (ibidem, p. 

109). Esse abalo leva, segundo o filósofo, ao seu “único objeto real”: o sublime, o que 

precipita a aparência ao declínio. Enquanto prescindir do abalo, e sustentar-se somente na 

“pequena comoção” que vela o olhar, a aparência não será superada. “Pois as lágrimas da 

comoção, com as quais o olhar se vela, são ao mesmo tempo o mais próprio véu da beleza. 

Comoção, porém, é apenas a aparência de reconciliação” (ibidem, p. 108). Recorrer ao abalo 

significa, para Benjamin, a fala dos afetos, ao contrário de seu silêncio, reconhecido na vida e 

morte de Ottilie. Afirma ele:  

 

 

[t]anto sofrimento, tão pouca luta. Daí o silêncio de todos os afetos. Eles 

jamais se exteriorizam como hostilidade, sede de vingança, inveja, mas 

também não vivem enquanto lamento, vergonha e desespero [...]. Pois como 

seria possível comparar com a ação desesperada da jovem rejeitada o 

sacrifício de Ottilie, aquela que coloca nas mãos de Deus não o bem mais 

precioso, mas sim o fardo mais pesado, antecipando o desígnio divino. Por 

isso todo elemento aniquilador da verdadeira reconciliação falta inteiramente 

à sua aparência, do mesmo modo como tudo o que é doloroso e violento 

mantém-se, na medida do possível, distante do tipo de morte de Ottilie 

(ibidem, p. 97). 

 

 

Com o abalo, entra em jogo o sublime, responsável por romper com a aparência de 

reconciliação e fazer surgir a verdadeira reconciliação, em seu lugar. Isso se dará através do 

que Benjamin nomeia sem-expressão [das Ausdruckslose], pois é ele o promotor do 
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aparecimento do “poder sublime do verdadeiro” (ibidem, p. 92). O sem-expressão possui a 

função de “enrijecer” o conteúdo da obra. Para o filósofo, a obra – lembrando os primeiros 

românticos – é o depositório do conteúdo; ela é o objeto da reflexão, em substituição ao gosto. 

“Pois somente diante da obra o comentário baseado em uma tal fonte possui um valor superior 

àquele baseado em qualquer outra fonte” (ibidem, p.64). Partindo disso, não se pode, portanto, 

tomar a vida do artista, a qual seria “a maior de todas as obras” para compreender e alcançar o 

teor de verdade. 

Para Benjamin, esse começo é equivocado, e quando visitado, esclarece uma 

pequena parte do seu teor factual. Considerar o artista como “criador” e a obra sua “criatura” 

seria um erro incapaz de alcançar o teor de verdade da obra. O que seria, então, o artista para 

a reflexão benjaminiana? O artista é a “origem” da obra, o seu “configurador”. E, a obra a sua 

“configuração”. Prossegue Benjamin (2009a, p.62): “[...] por mais que o discurso metafórico 

fale do poder criador do artista, a criação consegue desdobrar sua virtude mais inerente, isto é, 

a da causa, não através de suas obras, mas sim única e exclusivamente através das criaturas”. 

Porque, para ele, é a vida da criatura é participante “da intenção de redenção”. Se a obra, por 

algum motivo, aparenta estar viva, ela deixa de ser obra de arte, e torna-se “mera aparência” 

(ibidem, p.91). Essa confusão se dá na consideração da obra de arte como vida, surge da 

suposição de que o artista é inspirado por Deus, ao ponto de – e Benjamin aponta que, mesmo 

como metáfora, no uso da linguagem ainda incorreria em equívoco – colocá-lo no lugar de 

Deus, considerando sua vida “como seu produto mais característico” (ibidem, p. 63). “Pois a 

vida humana não pode ser contemplada por analogia com uma obra de arte” (ibidem, p.64). 

Isso significa dois problemas, segundo Benjamin: o distanciamento de “todo conceito moral” 

e uma “blasfêmia na medida em que atribui ao herói-criador a forma que corresponde a ele 

enquanto herói vitorioso” (ibidem, p. 63). Afastado de qualquer “conceito moral”, uma 

instância da crítica, e perpetuando a “blasfêmia” do “herói-criador” recai-se no mito, algo 

distinto da verdade, excluindo-a. Permaneceria, no fim, somente a aparência de reconciliação.   

O artista seria, na concepção benjaminiana, a “origem” da obra. “Origem essa a se 

remeter ao sentindo conceituado no prefácio do Origem do drama barroco alemão (1925), 

como algo a emergir não do “[...] vir-a-ser daquilo que se origina, e sim algo que emerge do 

vir-a-ser e da extinção”. Isso faz com que o artista seja o responsável por dar uma 

“configuração” à obra, e não criá-la “do nada”. Isto é, a vida do artista não é a fonte de sua 

obra, ele não o “criador” da obra. O artista dá sua configuração à obra, ou seja, ela se 

“origina” no artista na medida em que, ele “arranca”, por um instante, o “caos” do mundo e 

lhe atribui uma forma, emergindo da sua possibilidade de extinção. Continua Benjamin, na 
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sua conceituação de “origem” (Ursprung): “A origem [Ursprung] se localiza no fluxo do vir-

a-ser como um torvelinho, e arrasta em sua corrente o material produzido pela gênese.” 

(BENJAMIN, 1984, p. 67). O artista, por ser criatura, portanto criada, não pode engendrar a 

obra, como uma “invocação”, com a qual, a obra de arte não possui nada em comum. O 

trabalho do artista é apreender o caos, convertendo-o, por um instante, num mundo. “A vida 

que se agita nela [na obra] deve aparecer paralisada e como que aprisionada por um instante 

num encantamento”, retornando à crítica de As afinidades eletivas (idem, 2009a, p. 91), uma 

experiência de origem apresentada, na obra de arte, mais como “um testemunho da revolta 

daquele que se viu enclausurado nos labirintos demoníacos” (CASTRO, 2000, p. 29), vendo-

se obrigado pelo atravessamento desse tipo de experiência a promover uma fratura. É 

“justamente, a experiência da fratura, rachadura que atravessa o sujeito e toda a sua 

experiência vivida, a ausência que constitui a possibilidade da obra” (idem, p.38). Para 

perceber o mistério dessa fratura, convertida em obra, é preciso paralisá-la. Essa “paralisação” 

é o sem-expressão.  

Na sua apresentação do sem-expressão, além da paralisação, outros termos compõem 

seu campo conceitual, na tentativa do filósofo, de elucida-lo. São eles: (1) enrijecimento; (2) 

interrupção; (3) destruição, e; (4) contrarritmo/cesura. Quando trabalha com o sem-expressão 

como “enrijecimento”, ele se liga à “forma”, ou seja, à configuração dada ao conteúdo da obra 

para se tornar obra de arte. Outro termo a compor essa noção de configuração, é aquele 

retirado do comentário de Hölderlin ao Édipo, “contrarritmo”, ou seja, aquilo que na métrica 

se denominaria como “cesura”. Como cesura, ela também aproxima-se da noção de 

“interrupção”. Se seguirmos o pensamento de Agamben, em O homem sem conteúdo (2012, p. 

155-156), onde retoma outra frase do Hölderlin e comenta: “[...] toda obra de arte é um ritmo 

único [...]” mostra que no sentido de “ritmo” existe o sentido de “estrutura”, de um “princípio 

da presença que abre e mantém a obra de arte no seu espaço original” (idem, p. 161), e depois 

conclui, “ritmo é ἐποχή, dom e reserva”, observando-se um terceiro sentido ainda, daquilo 

que “está presente, domina” (ibidem, p. 162-163), não somente mantendo o movimento, mas 

aquilo que faz parada. Assim, na estrutura tornada presente e dominada pelo ritmo, o 

“contrarritmo” é o domínio da representação daquilo que não somente aparece na 

imobilização, mas se configura juntamente como não-expresso; o avesso do ritmo. Na 

definição de “contra”, o qual acompanha o ritmo, além da “oposição a”, ele também possui o 

sentido de “junto” (SACCONI, 2009, p.335). Pois, como afirma Hölderlin (apud Benjamin, 

2009a, p. 93), a necessidade do contrarritmo aparece “frente à mudança rápida das 
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representações em seu ponto mais alto, de tal maneira que apareça não mais a mudança da 

representação, mas sim a própria representação”.  

Essa parada, ou “interrupção” torna possível a eternização do belo no qual ele é 

“obrigado a justificar-se, mas agora parece ser interrompido exatamente nessa justificação, e 

obtém assim a eternidade de seu conteúdo justamente por uma dádiva daquele protesto” 

(BENJAMIN, 2009a, p. 92). O poder conferido ao sem-expressão como “interrupção”, o qual 

no interior da obra não permite a mistura da aparência e da essência, faz aparecer “as leis do 

mundo moral” que passam a determinar “a linguagem do mundo real”. Ele recupera, assim, a 

“ética” cujo poder supera a aparência e traz de volta a verdade, excluidora do mito. Restituído 

o poder da verdade, o sem-expressão alcança seu fim: destruir “aquilo que ainda sobrevive em 

toda aparência bela como herança do caos: a totalidade falsa, enganosa – a totalidade 

absoluta” (idem). E, enfaticamente, a sua função ética, um poder existente no meio artístico: 

“[s]ó o sem-expressão consuma a obra que ele despedaça, fazendo dela um fragmento do 

mundo verdadeiro, torso de um símbolo” (ibidem). Tal despedaçamento é parte do próprio ato 

de pensar, e precisa ser levado a cabo para que “o mito da obra” total seja destruído, e daí 

possa persistir a verdade, uma verdade que existe na diferença, na profunda relação entre o 

que é expresso e o sem-expressão.  

 

 

Em suas pausas, em suas interrupções intermitentes, o legível se faz traço da 

presença descontínua da verdade. Pois o texto não é o resto de uma verdade 

independente de sua existência material; a verdade que na escrita se 

apresenta não é da ordem da transparência do sentido. Ela é antes a 

diferença, o corte que mantém separados os dois extratos, o latente e o 

manifesto, o inexpresso e o expresso (CASTRO, 2000, p.13). 

 

 

É importante destacar duas características do sem-expressão, se assim é possível 

resumir, visto ter, o próprio Benjamin, alertado para o fato de sua conceituação só poder ser o 

mais rigoroso conforme o comentário feito Hölderlin a respeito do Édipo: ser uma 

configuração imobilizadora e ter uma função moral a despedaçar a obra de arte, 

transformando em fragmento, um símbolo torcido, ou seja, incapaz de encerrar um sentido 

último e, por isso, propício a fornecer múltiplas imagens para dizer aquilo que é incapaz de 

dizer, indicando a participação das obras no devir da história, indicando a efemeridade de sua 

beleza, sua caducidade. “Pois é apenas enquanto torso, símbolo torcido, que a obra pode ser 

um fragmento do verdadeiro mundo, o mundo redimido” (idem, p. 144, grifo da autora). A 

busca do absoluto, segundo a autora, pelos românticos, em que o conteúdo coincide com a 

forma no símbolo, aparece a Benjamin como um “uso vulgar do termo” e falta de rigor 
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dialético, revelando a “impotência da crítica”, aquilo que justamente o sem-expressão tem a 

função de romper.    

Para entender essas duas características, precisamos nos atentar ao que aparece como 

o sem-expressão n’As afinidades eletivas. No Capítulo XIII, da segunda parte, Eduard 

encontra-se com Ottilie, durante uma caminhada instigada pela ansiedade de poder finalmente 

resolver sua relação com Charlotte, destino esse posto nos ombros do major (seu amigo 

capitão, promovido). Eles se abraçam, após avistarem-se. Mas, ainda esperam pela escolha de 

Charlotte em renunciar ao seu casamento, a fim de permitir-lhes a união. Despachando 

Eduard, com o medo de serem pegos juntos, o narrador escreve:  

 

 

Ottilie falava apressadamente. Conjurava todas as possibilidades. Estava 

feliz junto a Eduard, mas percebia que chegara o momento de se afastar. 

‘Peço-lhe, suplico-lhe, amado meu!’, bradou. ‘Volte e espere pelo major! [o 

capitão que fora promovido]. ‘Obedeço a suas ordens’, respondeu-lhe 

Eduard, mirando-a apaixonadamente e tomando-a em seus braços. Ela o 

enlaçou com os seus e o estreitou ao peito, com toda ternura. A esperança 

passou sobre suas cabeças feito uma estrela cadente. Imaginavam, 

acreditavam pertencer um ao outro: pela primeira vez trocaram beijos 

ardentes e ousados, e se separaram brusca e dolorosamente (GOETHE, 2014, 

p. 270, grifo nosso). 

 

  

O narrador opera uma interrupção na sua própria narração. Nesse momento, ele fala 

não sobre as personagens, cuja passagem da estrela sequer notara – se isso foi de fato um 

acontecimento –, e muito menos, esse acontecimento se inscreve na história como natureza. 

Ele fala para o leitor, como uma “palavra imperativa” interrompendo toda a aparência, ou 

melhor, restituindo a obra ao seu devido domínio, da aparência. O uso dessa metáfora é um 

ponto de abertura de toda a trama, pois aí ele faz aparecer a própria aparência, mas sem 

desvelá-la, recobrindo-a com um “véu” de uma outra aparência – a da estrela.  

A “esperança” liga-se ao destino dos personagens como uma “estrela cadente”. 

“Quão superior a qualquer atmosfera anímica estava aquele momento, e quão clara era a 

advertência das estrelas” (BENJAMIN, 2009a, p. 119). O destino dos apaixonados, sem 

vencer a aparência, estava selado: a aparência de reconciliação os conduziriam à morte. A 

esperança não aparece para eles. Ela é o traço de iluminação da obra, o sem-expressão que 

enrijece e interrompe o ritmo da obra para destruir sua aparência de totalidade e revelar, 

assim, a esperança de uma reconciliação ser jamais para “[...] aquele que a acalenta, mas sim 

apenas àqueles outros para os quais ela é acalentada” (idem). A mesma esperança que 

consuma o trágico fim é a esperança para outros ressuscitem em um mundo, não de beleza, 
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mas sim de beatitude, nas palavras de Benjamin. E, retornando à figura do narrador, 

prossegue Benjamin: “[c]om isso, pois vem à tona o fundamento mais íntimo para a ‘a postura 

do narrador’. É apenas ele que, no sentimento de esperança, pode cumprir o sentido dos 

acontecimentos [...]” (ibidem). Ou seja, é ele quem tem o papel de, interrompendo a trama, 

com sua frase, de recordar o leitor aquilo que Moses (1997, p. 95), denomina a “vocação de 

sujeito ético”.  

Uma relação muito próxima a de Mòses, já é sugerida na afirmação de Goethe (apud 

BENJAMIN, 2009a, p.40), mas de uma ética que surge do fracasso:  

 

 

[a] luta do ético jamais é apropriada para uma representação estética. Pois ou 

vence o ético ou ele é derrotado. No primeiro caso, não se sabe o que foi 

representado e por quê; no segundo, é vergonhoso assistir a tal 

representação, pois ao final, em algum momento deve-se dar ao sensual 

prioridade sobre o que é ético; [...] Em tais representações o sensual deve ser 

sempre soberano; castigado, porém, pelo destino, quer dizer, castigado pela 

natureza ética, que salva sua liberdade através da morte. 

 

 

Com essa citação, Benjamin afirma não ser possível ir muito além do que deixa 

supor as palavras do autor. O filósofo encontra no “conceito de natureza” a explicação para o 

aprofundamento no “conteúdo moral” que Goethe tenta esconder – Benjamin chama a atenção 

para o fato de o poeta ter queimado os rascunhos de sua obra –, pois para ele, tanto desejoso 

de provar a identidade entre ambas – a natureza tanto designa “[...] a esfera dos fenômenos 

passíveis de percepção como a dos arquétipos possíveis de contemplação” (ibidem, p.45). 

Essa ambivalência e, ao mesmo tempo, o desejo de provar sua veracidade da identidade, 

levam Goethe a confundir o “mito” como o “único poder no âmbito daquilo que existe” 

(ibidem, p.47). Nesse entendimento, e retomando a citação de Goethe, compreende-se porque 

somente o ético “vive apenas e tão somente na derrota” (ibidem, p. 41). É preciso acrescentar 

como aponta Castro (2000, p.142) o período maduro da escrita do poeta impõe-se a tarefa de 

uma espécie de protesto, enfrentando a face do próprio mito, mesmo desejando perdurar no 

mito. Se se considerar isso, é possível pensar a frase representante do sem-expressão da obra, 

a qual “cumpre o sentido dos acontecimentos” é, mesmo na derrota, a tentativa de saída para 

um domínio em que o ético não viva somente aí, mas, seja a representação do que é próprio 

do vivo, tal como no exemplo da pequena novela dos jovens vizinhos. Algo descosiderado por 

Goethe e no campo de visão de Benjamin. 
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Considerando-se com Benjamin o conteúdo moral como algo a poder advir de modo 

triunfante, isso implica uma mudança do próprio papel, diga-se respeito tanto à arte quanto à 

ciência, do modo de pensar:  

 

 

[...] se Goethe [...] tivesse descoberto que apenas no âmbito da arte os 

fenômenos primordiais – enquanto ideias – apresentam-se de forma 

adequada à contemplação, ao passo que, na ciência, representa-os a ideia que 

é capaz de iluminar o objeto para a percepção, mas nunca de transformar-se 

mediante a contemplação (ibidem, p.46).  

 

 

Seria possível não só não misturar os conteúdos factuais e o de verdade, como ainda 

desvincular-se de toda idolatria da natureza, podendo encontrar na crítica, rejeitada justamente 

por Goethe desacreditado da História, o espaço de encontro do “teor de verdade”, fazendo 

com que a obra abra-se e rompa-se com sua totalidade enganosa. “Os fenômenos primordiais 

não existem diante da arte; eles estão nela. Na realidade, não podem jamais servir de 

parâmetros” (ibidem). A obra não é a invocação da natureza, através do artista; ela é uma 

miniatura de um instante em que o caos se faz mundo.   

Se tomarmos nossa hipótese de o sem-expressão ser uma “configuração” da obra 

para expressar a verdade, principalmente, na destruição da “totalidade absoluta”, o qual na sua 

aparição enrijece o conteúdo da obra, podemos dizer sobre a frase destacada por Benjamin 

tornar-se o momento quando a esperança desponta como uma estrela cadente, instaurando 

dois elementos desse enrijecimento. Elementos participantes de dois modos: a esperança é a 

consumação da aparência de reconciliação, à partir da qual se deseja a aparência de bem, 

conforme o filósofo; é a “morada da mais extrema esperança”; esperança essa não destinada 

aos amantes, mas “[a]penas em virtude dos desesperançados”, aos quais “é concedida a 

esperança” (ibidem, p.120). A esperança, nesse caso, permite o desvencilhamento da 

aparência, cujo eco, afirma Benjamin, vai para “[...] além dos mortos, os quais esperamos que 

despertem – se um dia isso vier a ocorrer – não em um mundo belo, mas sim num mundo 

bem-aventurado” (ibidem). Bem-aventura, portanto, livre do destino. A esperança é o teor de 

verdade da obra, aparecida enrijecida no sem-expressão, cuja função ética advém da própria 

crítica, expressando-se para fazer jus ao “mistério” na medida em que aparece como 

“contrarritmo”, cristalizando a “harmonia” da obra enquanto tremula: a aparência que aparece 

velada. Essa cesura é o elemento a permitir a percepção da abertura existente na obra, a qual 

“pede” o trabalho da crítica para decifrar aquilo que permanece escondido. Essa percepção é o 
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entendimento do “mistério” subjacente, erguendo-se em sua “linguagem própria”. Uma 

linguagem com uma representação por vir.  

Se assim refletirmos, poderemos notar as “estrelas cadentes” como a representação 

desse mistério, superando a aparência pela própria aparência, em seu velamento. Ou melhor, é 

sua configuração sensível. Enquanto a esperança é a esperança da redenção, interrompendo o 

texto, na figura do narrador, as estrelas aparecem como a configuração da aparência, da qual 

emerge o poder verdadeiro do sublime. Se lembrarmos da representação da natureza para 

Goethe tanto a “percepção de seus fenômenos” quanto os “fenômenos primordiais”, 

funcionando como arquétipos, é possível, como já o faz Mòses (1997, p.90-95), notar a 

ambivalência no texto benjaminiano das estrelas. Elas tanto podem significar a “ideia de um 

mundo inteligível (quiçá de influência kantiana)”, possibilitando ao indivíduo recordar sua 

“vocação de sujeito ético”, quanto remeter à astrologia que se imiscuiria na interpretação 

goethiana, submetendo o homem ao poder da natureza. Tanto liberdade como fatalidade.  

Com essa “figura semioculta” (MÒSES, 1997, p. 94), das estrelas, Benjamin ainda 

alude a outra perspectiva: a das estrelas lhe apresentarem uma metáfora para a reflexão sobre 

o próprio conhecimento, na medida em que “extinguindo-se o sol, desponta a estrela da tarde 

no crepúsculo, a qual sobrevive à noite” (BENJAMIN, 2009a, p. 120, grifo nosso). É 

importante frisar que o filósofo fala em “extinguir”, que pode significar: abolir, aniquilar, 

destruir, anular, dissolver, perder o vigor (cf. SACCONI, 2009, p.544), indicando aquilo que 

o próprio sem-expressão propõe, e que sua crítica tenta recuperar: o poder da fragmentação 

para fazer jus à verdade, sendo um “fragmento do verdadeiro mundo”. Qual verdade? A 

verdade sobre como conhecer, como aparecerá em Origem do drama barroco alemão. 

Segundo Mòses (1997), as estrelas apontam, para Benjamin, a uma metáfora representante do 

que não poderia ser expresso por palavras: “a multiplicidade irredutível das ideias, sua 

coexistência no interior de um sistema, o fato de que esse sistema permaneça inalterável, 

inclusive quando deixa de aparecer” (MÒSES, 1997, p. 90, tradução nossa). Essa metáfora 

retornará no prefácio da sua obra sobre o drama barroco alemão e colocará em questão a ideia 

de sistema.   

Se a esperança é a representação imobilizadora d’As afinidades eletivas e faz com o 

seu teor de verdade surja daí, qual seja, o de redimir, o de reconciliar-se com Deus
4
, e se 

encarna na aparência da “estrela cadente” “que constitui a forma de expressão adequada 

daquilo que, de mistério, em sentido exato, habita a obra” (BENJAMIN, 2009a, p.120). Essas 

                                                           
4
 A compreensão de Deus, ou de seu trabalho, para Benjamin, pode ser mais bem vista no tópico 2.2 do capítulo 

2 (p.103-105). 
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estrelas convertem-se no texto benjaminiano na sua configuração não-expressa, que 

atravessará sua obra até o trabalho das Passagens e suas Teses sobre o conceito de história.  

 

 

1.2 A constelação em Origem do drama barroco alemão 

 

Ao escrever seu prefácio para Origem do drama barroco alemão, Benjamin desejava 

tecer sérias críticas ao modo como a filosofia, e de modo geral o conhecimento, estava 

submetida a todo um aparato sistemático que tentava livrar-se do problema da apresentação, e 

constituir-se como um conjunto de conhecimentos acabados, tendo como resultado a captura 

da verdade. Esse aparato baseado nos “instrumentos coercitivos da demonstração matemática” 

participa de uma concepção de “sistema” influenciada pela física newtoniana e pela ideia de 

causalidade que a segue, determinando esse livramento como “sinal do conhecimento 

genuíno”. À revelia disso, o filósofo contrapõe outra perspectiva, uma abordagem 

“metodológica” já presente na epigrafe ao prefácio, postura com o desejo de evitar a perda de 

potência e manter a fidelidade da filosofia à “lei de sua forma”: a recusa da identificação entre 

o “universal” e a “totalidade”. “Não devemos procurar essa totalidade no universal, no 

excessivo”, afirma Goethe, na frase retirada de “Materiais para a História da Doutrina das 

Cores” (BENJAMIN, 1984, p. 49).  

Uma correspondência significante do abandono da particularidade, ou seja, de cada 

obra individual a compor esse “universal”, esse “excesso”. O resultado dessa procura 

resultaria na abstração e na eliminação do problema da apresentação. Uma “totalidade”, nos 

moldes da matemática, com o interesse de buscar a formação de um modelo antecipatório ao 

conhecimento, no “sincretismo” de conhecimentos. Prossegue Goethe (apud BENJAMIN, 

1984, p.49), “pois assim como a arte se manifesta sempre, como um todo, em cada obra 

individual, assim a ciência deveria manifestar-se, sempre em cada objeto estudado”. 

 O esforço anunciando no prefácio será este: apresentar uma forma que dê a ver na 

ciência “uma arte”; a manifestação de toda a ciência em cada objeto. Benjamin propõe, assim, 

o que chamaremos, seguindo Mòses (1997), um paradigma estético de pensamento para o 

conhecimento e também para a história, fazendo uso do drama trágico alemão (des deutschen 

Trauerspiels) como forma de demonstração. O que ele oferece é a possibilidade de ler a 

ciência e a história como obras de arte. Uma leitura propositora de questões desafiadoras dos 

limites dos modelos perseguidos até então pela ciência, aquilo que ele denuncia como 

invocação “more geometrico”.  
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A fim de que a manifestação da ciência em cada objeto torne-se viável, é preciso 

perceber que a ciência, até então pensada e praticada, reduz suas potencialidades a 

experimentos mensuráveis e resultantes de sistemas antecipatórios, o que não é, na concepção 

benjaminiana, uma forma para a verdade, pois estaria antecipando o próprio resultado 

almejado. Portanto, essa forma de ciência não estaria interessada na verdade, mas em sua 

própria validade e manutenção. E, como forma antecipatória, tenta e acredita conseguir 

agarrar a verdade, “numa rede estendida entre vários tipos de conhecimento, como se a 

verdade voasse de fora para dentro” (BENJAMIN, 1984, p. 50). Esse modelo coloca limites 

para a própria ciência e a faz negligenciar sua profunda relação com a história. Como uma 

espécie de “antídoto” ao modo enciclopédico do pensamento, Benjamin apresenta duas 

opções: o tratado e o mosaico. 

 

 

1.2.1 Tratado 

 

Tomando os dramas barrocos alemães, os quais são considerados a mais fraca 

realização dos dramas trágicos, e comparando-se com a sua melhor realização nos dramas 

espanhóis de Calderón de La Barca e nos dramas ingleses de William Shakespeare, Benjamin 

desvia-se dos modos metodológicos empreendidos até então, buscando demonstrar que, na 

construção de uma verdade sobre o drama barroco, cada artista contribui e atualiza a própria 

forma, individualmente, com cada uma de suas obras e, ao mesmo tempo, atualiza a ideia do 

próprio drama. E ele consegue isso, segundo Rouanet (1984), com sucesso
5
. A investigação 

imanente contribui para a “ideia” do drama barroco, sem todavia perder-se no universal. Um 

universal, na concepção benjaminiana, pelo modelo adotado para a ciência e para a filosofia, 

esvaziado, perdendo-se as diferenças. Seu intuito é salvar as diferenças, sem abrir mão do 

universal. Para isso, ele se equipa de uma série de imagens, essencialmente estéticas, tais 

como o mosaico e a constelação. No caso da filosofia, especificamente, Benjamin tenta 

recuperar o tratado. Na medida em que se volta para os fenômenos, com uma paciência da 

escrita vacilante e exigidora de paradas, o tratado cumpriria a lei de apresentar a verdade, ao 

se colocar, em sua escrita, a própria forma em questão, construindo-a e formando-se 

juntamente com ela. Acontece, então, uma oposição do pensamento benjaminiano, em “curto-

circuito” com relação ao método cartesiano, que é “esquecimento do objeto do conhecimento” 

(MATOS, 1999, p.10).  

Assim nos diz Benjamin (1984, p. 50-51, grifo nosso), acerca do tratado: 

                                                           
5
 Ver Rouanet (1984, p. 14 (§3)-15) 
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Os tratados podem ser didáticos no tom, mas em sua estrutura interna não 

têm a validade obrigatória de um ensino, capaz de ser obedecido, como a 

doutrina, por sua própria autoridade. Os tratados não recorrem, tampouco, 

aos instrumentos coercitivos da demonstração matemática. Em sua forma 

canônica, só contém um único elemento de intenção didática, mais voltada 

para a educação que para o ensinamento: a citação autorizada. A 

quintessência do seu método é a representação. Método é caminho indireto, é 

desvio. A representação como desvio é portanto a característica 

metodológica do tratado. Sua renúncia à intenção, em seu movimento 

contínuo: nisso consiste a natureza básica do tratado. Incansável, o 

pensamento começa sempre de novo, e volta sempre, minunciosamente, às 

próprias coisas. Esse fôlego infatigável é a mais autêntica forma de ser da 

contemplação. Pois ao considerar um mesmo objeto nos vários estratos de 

sua significação, ela recebe ao mesmo tempo um estímulo para o recomeço 

perpétuo e uma justificação para a intermitência do seu ritmo. Ela não teme, 

nessas interrupções, perder sua energia, assim como o mosaico, na 

fragmentação caprichosa de suas partículas, não perde sua majestade. 

 

 

O tratado aparece como uma opção possível quanto à forma de se conhecer. Sua 

validade está na apresentação, ou seja, na possibilidade de oferecer um conjunto de 

perspectivas diversas de conhecimentos acerca de um mesmo objeto ou tema. Seus vários 

fragmentos são independentes uns dos outros. O tom restante de uma “intenção didática” é a 

“citação autorizada”, a marca de que esse fragmento compõe, forma uma composição com 

outros fragmentos, sem a perda da singularidade e sem a intenção de encerramento sobre a 

possibilidade de conhecimento sobre o objeto. A citação funcionaria como um “cimento” a 

unir os vários conhecimentos. Com essa perspectiva, o tratado, segundo Benjamin, renuncia à 

intenção da verdade, isto é, ao propósito de demarcar um claro objetivo e um fim possível, de 

tornar-se um detentor, um possuidor da verdade. Para isso, o tratado trabalha por desvios, ao 

invés de caminhos diretos e sistemáticos. Sua forma apresenta duas características 

demarcadoras da sua importância para o método benjaminiano: o retorno ao objeto e a 

intermitência do seu ritmo. 

A primeira característica proporciona o conhecimento das várias facetas que 

compõem o objeto. Esse conhecimento não distorce, não desfigura o objeto, mas procura 

torná-lo sensivelmente manifesto em suas singularidades. Em cada retorno, o tratado imerge 

no objeto, buscando uma nova perspectiva, aprofundando-se nela e repetindo incansavelmente 

seu mergulho. Essa maneira também revela a fragilidade e fragmentariedade do próprio ato de 

conhecer, exigindo constante atualização, um começo sempre novo, e de volta minuciosa ao 

objeto, para apreendê-lo em sua manifestação imanente. A segunda característica, por sua vez 

demandada da primeira, exige a intermitência do ritmo, a interrupção do processo de imersão, 
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sem o medo de “perder sua energia”. O tratado, com isso, consegue recuperar o fôlego, 

estimular-se ao começo perpétuo. O problema da apresentação, aqui, retorna sempre, pois diz 

respeito ao objeto sobre o qual se escreve, sem perdê-lo em abstrações. O objeto está sempre 

em foco, é o ponto original do pensamento, mas sem, contudo, constituir-se como a sua 

gênese. E como ponto original do pensamento, o retorno ao objeto apresenta-se como a “mais 

autêntica forma de ser da contemplação”. Para compreender essas afirmações, fazem-se 

necessários dois percursos, um sobre a origem, outro sobre a contemplação. 

Entender o objeto, no caso do tratado, como “ponto original” do pensamento, 

significa dizer sobre esse ponto não imergir do contínuo cronológico do objeto, ou seja, de 

sua gênese, daquilo no qual, marcadamente no percurso dos fatos históricos, ele pareceu se 

iniciar. Porque, antes de mais nada, a origem não tem relação direta com os fatos, por 

conseguinte, com sua gênese. A gênese é a “origem” material de surgimento do objeto, o seu 

aparecimento na história. A origem
6
 ao qual se remete o pensamento vinculado à forma do 

tratado é a da origem (Ursprung). Ur-sprung significa “salto [sprung] originário [Ur]”, no 

caso de Benjamin, conceituado como o termo que designa  

 

 

[...] não o vir-a-ser daquilo que se origina, e sim algo que emerge do vir-a-

ser e da extinção. A origem [Ursprung] se localiza no fluxo do vir-a-ser 

como um torvelinho, e arrasta em sua corrente o material produzido pela 

gênese. O originário não se encontra nunca no mundo dos fatos brutos e 

manifestos, e seu ritmo só se revela a uma visão dupla, que o reconhece, por 

um lado, como restauração e reprodução, e por outro lado, e por isso mesmo, 

como incompleto e inacabado. Em cada fenômeno de origem se determina a 

forma com a qual uma idéia se confronta com o mundo histórico, até que ela 

atinja a plenitude na totalidade de sua história. A origem, portanto, não se 

destaca dos fatos, mas se relaciona com sua pré e pós-história (idem, p.67-

68).  

 

 

Ressalvando-se as diferenças contextuais aos quais se aplicam o exemplo, para 

melhor compreender a firmação de Benjamin sobre a “emersão do vir-a-ser”, gostaríamos de 

utilizar um exemplo de Theodor Adorno em “O Ensaio como forma” (1958). Nesse texto, 

para compreender o poder originário de uma palavra em um idioma que se está aprendendo, a 

sugestão de Adorno não é procurar no dicionário por suas variadas definições e sinônimos, 

mas buscar no uso cotidiano no qual se dá, o que demonstraria a riqueza do próprio termo e se 

aprenderia muito mais. Isto é, o termo se apresenta como “fenômeno de origem” na medida 

em que ele “salta” do seu vir-a-ser e se confronta com o próprio mundo histórico, e não com a 

                                                           
6
 Quando o termo fizer referência ao sentido benjaminiano, ele virá grafado em itálico.  
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sua gênese, com os “fatos brutos”, ou seja, não se conheceria mais da palavra ao procurar, 

necessariamente, o período de seu surgimento. O uso dado ao termo em cada possibilidade 

cotidiana, ao contrário do que faria a simples consulta no dicionário, aparece como 

“reprodução e restauração” do próprio termo, na medida em que seus diversos usos 

reproduzem o termo no uso cotidiano e, ao mesmo tempo, restauram-no nas suas potências de 

significado. Por outro lado, permanece “incompleto e inacabado” na medida em que, 

mantendo-se vivo no uso, ele pode sofrer modificações de sentido, abarcando possibilidades 

de uso antes impensadas. No seu uso imanente, o termo se destaca em sua origem, a partir de 

um salto que realiza, de sua imanência para outra ordem, a do pensamento que a salvaria no 

mundo das ideias. Para quem está em processo de aprendizagem de outro idioma, isso aparece 

de maneira mais contudente. As palavras adquirem um valor diverso para o estudante, porque 

não conhece seus sentidos, os quais, para o nativo do idioma, já integra seu cotidiano e não 

guarda a mesma potência.  

Dizer ser o objeto, o fenômeno, o “ponto original” do pensamento para o tratado, 

significa dizer, portanto, que o pensamento parte de um salto realizado pelo fenômeno, 

arrancando-o de sua linha cronológica (gênese), à partir de sua “citação”, como um 

torvelinho, o qual proporcionará sua contemplação. Isso significa o aparecimento do 

fenômeno ao tratado como o elemento imprescindível do próprio pensamento. Sua 

efemeridade não permite, se assim quiser manter-se fiel à lei de sua forma, a busca de um 

acabamento ou de uma totalidade, porque, na medida em que se interrompe, a ilusória 

causalidade que a sustentaria também seria interrompida, pois, a própria apresentação aparece 

em sua configuração, e com ela a verdade dá-se à contemplação. Uma verdade como 

fragmento verdadeiro do mundo, em suas particularidades. Para tanto, o movimento de 

começo perpétuo torna-se parte desse pensamento, pois sua origem é o lugar, também, de sua 

pós-história. Uma pós-história a pedir sua imobilização, para que a própria mobilização torne-

se material
7
.  

No salto do fenômeno, ele se imobiliza, entra em estado de repouso
8
, dando-se à 

contemplação. A contemplação (Kontemplation), no texto benjaminiano, nasce do “fôlego 

infatigável” empreeendido pelo pensamento quando retorna às “próprias coisas”. Derivado do 

latim Contemplato, a sua primeira acepção tem a ver com a capacidade de concentração 

(Konzentration) para aprender e, a segunda tem finalidade religiosa, relacionando-se com o 

recolhimento e contemplação religiosa (innere Sammlung und religiöse Betrachtung), a 

                                                           
7
 Mobilização da “forma” como se dá na obra proustiana.  

8
 Machado (2004, p.89) 
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oração e a devoção (Andacht). Seus vários sinônimos remetem a uma relação da 

contemplação com o esforço de reflexão (Besinnung, Betrachtung, Reflexion e Überlegung), 

ligando-o às possibilidades de consciência, apreciação, discernimento e análise
9
. Um voltar-se 

inteiramente ao objeto, de formaque a mobilização seja pelas suas possibilidades de leitura. 

Com isso, é possível enxergar que na referência à contemplação, Benjamin poderia estar 

remetendo diretamente ao trabalho do filósofo pela reflexão. Considerando-se ambas as 

possibilidades de acepção, presente na ideia de contemplação é a possibilidade de apreciação 

acerca do fenômeno
10

. De certo modo, a contemplação, no plano metodológico de Benjamin, 

coloca em questão outra máxima do sistema, a de que a identificação afetiva (terna, serena e 

de admiração possíveis) caracteriza o trabalho do filósofo, e consequentemente, do cientista. 

Tal como a origem que arrasta o fenômeno como torvelinho, a contemplação promove esse 

salto, a partir de uma espécie de arrebatamento (esotérico), colocando o filósofo em contato 

com o fenômeno. Depois, somente pelo esforço da reflexão, da concentração e do 

discernimento, que exigem serenidade, será possível o trabalho de “imersão nos pormenores 

do conteúdo material”.  

 

 

A representação contemplativa é semelhante à escrita. Seu objetivo não é 

nem arrebatar o leitor, nem entusiasmá-lo. Ela só está segura de si mesma 

quando o força a deter-se, periodicamente, para consagrar-se à reflexão. 

Quanto maior o objeto, mais distanciada deve ser a reflexão. Sua sobriedade 

prosaica, desvinculada do preceito doutrinário imperativo, é o único estilo de 

escrever digno da investigação filosófica (ibidem, p. 51). 

 

 

Se o trabalho da escrita filosófica não possui como “objetivo” a comoção pelo 

arrebatamento ou pelo entusiasmo, significando mais obnubilar a consciência do que 

esclarecer, sua segurança só aparece nas pausas, na reflexão, no esforço de concentração e 

compreensão, semcontudo prender-se à intenção da posse desse mesmo conhecimento. 

Poderíamos, dando um salto até o texto de 1936, “A obra de arte na época de sua 

reprodutibilidade técnica”, dizer que isso significará a “estetização da política”, através da 

comoção, procura convencer, não pela “sobriedade prosaica” da reflexão, mas pelo 

arrebatamento estético que a escrita provocaria, por um preceito imperativo, o qual arrancaria 

“urras!” da plateia em vez da capacidade de promover a reflexão. A identificação afetiva que 

se pode ter é “terna, serena”, não de um grande abalo extintor da capacidade de pensamento; 

ela é o primeiro passo da contemplação, permitindo o desprendimento de energia para a 

                                                           
9
 Cf. DUDEN (disponível em<http://www.duden.de/>  Acesso: nov 2014) 

10
 Cf. SACCONI (2009, p. 333) 
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imersão, mas não seu objetivo. Assim, retornando ao texto de 1936, poderíamos dizer que a 

contemplação da qual fala Benjamin, promove a “politização da arte”, obrigando a 

interrupção para a reflexão, com a possibilidade de acumular forças para a luta, para a 

renovação perpétua e o necessário retorno ao objeto.      

 

  

1.2.2 Mosaico 

 

Concomitantemente ao tratado como uma possibilidade de forma filosófica, 

Benjamin acrescenta outra: a do mosaico. O mosaico é uma forma artística composta a partir 

de fragmentos, pedaços de peças, pedras e/ou cerâmicas. Unidas, originam uma nova imagem, 

a qual se destaca por duas vias: pela “totalidade” de sua composição, como obra acabada e, 

também, pelos fragmentos visíveis que a compõe. Essa imagem configura-se como a 

totalidade de uma composição fragmentada e de sua estrutura aparente, formada inclusive por 

aquilo que a integra como uma espécie de negativo da composição: o “cimento”, a juntar os 

fragmentos.  

Dessa sua formação peculiar, o mosaico possui duas características marcantes em sua 

particularidade: o princípio de montagem que destrói para construir, arrancando fragmentos 

de sua formação primeira convertendo-se em elementos para uma nova composição, e o 

caráter de ruína desses fragmentos participantes da elaboração do mosaico, ingressando na 

composição sensível do presente como imagem sensível de um passado.  

O princípio da montagem subjacente ao mosaico justapõe, de acordo com Benjamin, 

elementos isolados e heterogêneos. Isso significa a não redutibilidade desses elementos a uma 

semelhança, a qual, como lembra a citação de Goethe, procura fazer coincidir a “totalidade” 

com o “universal”. Os elementos, ao contrário, tornam-se majestosos justamente pela 

“fragmentação caprichosa” e seu valor aparece mais quanto menor forem as relações 

imediatas existentes entre eles. Esse princípio também coloca em destaque o trabalho ativo do 

filósofo (e do artista) sobre a construção do conhecimento, escolhendo aquilo que comporá a 

imagem do presente.    

O caráter de ruína permite ao passado ingressar no presente, mas como ruína, ou seja, 

como história fossilizada, podendo somente ser contemplada, pois ela aparece como imagem 

de um passado distante. “Com ela [a ruína], a história transferiu-se de forma sensível para o 

palco”, afirma Benjamin no fragmento sobre “A ruína” na terceira parte de seu Origem... 

(2011a, p. 189, grifo nosso). Essa ruína configura-se como uma “sensibilidade estilística 

contemporânea” (idem, p. 190) ao transportar para o palco os objetos com essa marca, 
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tentando apresentar sensivelmente “os sinais da história”. Sinais esses que só se fazem 

presente na “caducidade da natureza”. Mais adiante afirma o filósofo: “Com a decadência, e 

apenas com ela, o acontecer histórico contrai-se e entra no teatro” (ibidem, p. 191). Isto é, o 

caráter de ruína dos fragmentos converte-se na forma sensível, numa imagem do passado 

decadente com o fim de integrar a composição – ou o palco. Ela é a marca sensível através da 

qual se percebe a história em sua imanência. 

Seja no tratado, seja no mosaico, a atividade a se destacar é a de juntar esses 

fragmentos. Aqui aparece o trabalho do historiador e do filósofo. E escolher esses fragmentos 

em vias de compor o futuro, torna-se muito mais uma atividade política; a de saber qual 

passado integrará o presente e do presente a conhecer esse passado como vínculo presente em 

sua forma arruinada. Ainda mais, o que permitirá a esses fragmentos ingressarem numa 

“configuração”: no tratado temos a citação, no mosaico o cimento. No caso da filosofia, 

dentro do plano metodológico benjaminiano, o responsável será o conceito.  

 

 

1.2.3 O conceito 

 

O aporte à teoria platônica é o “cimento” do mosaico que conecta os fenômenos ao 

mundo das ideias. Aqui se cria uma dependência antes inexistente, do fenômeno necessitar 

seu salvamento a fim de possuir inteligibilidade e a da ideia prescindir do fenômeno para ter 

importância. A crítica subordinada a essa relação estabelecida pela salvação aparece como 

uma inversão da própria alegoria platônica da caverna, ou ainda na crítica no início do 

prefácio aos métodos cartesianos e newtonianos, a partir dos quais se desenvolveu a ciência (e 

a filosofia) com a qual Benjamin se defronta. O objeto do conhecimento (fenômeno) se 

dissipa perante a intenção de abstração e universalização vazia, partilhada em gêneros e 

setores. Assim diz: 

 

A resposta de Platão é que compete à verdade garantir o Ser da beleza. É 

nesse sentido que ele descreve a verdade como o conteúdo do belo. Mas ele 

não se manifesta no desvendamento e sim num processo que pode ser 

caracterizado metaforicamente como um incêndio, no qual o invólucro do 

objeto, ao penetrar na esfera das idéias, consome-se em chamas, uma 

destruição, pelo fogo, da obra, durante a qual sua forma atinge o ponto mais 

alto de sua intensidade luminosa. [....] Se a tarefa do filósofo é praticar uma 

descrição do mundo das idéias, de tal modo que o mundo empírico nele 

penetre e nele se dissolva, então o filósofo assume uma posição mediadora 

entre a do investigador e a do artista, e mais elevada que ambas 

(BENJAMIN, 1984, p. 53-54). 
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Sutilmente, ele inverte a ideia de sair da caverna para encontrar com a verdade, como 

nos diz Matos (1999, p.147-148), substituindo o sol pelas “chamas das tochas” aprofundando-

se mais nas singularidades desses objetos do que se afastando deles, de modo a, como já 

realizara nas “Afinidades...”, e aqui se afirma novamente a tarefa do filósofo, buscar nessas 

singularidades aquilo que, em sua multiplicidade, e como exigência, aparece como o conteúdo 

de verdade, apresenta a verdade:  

 

 

A matriz platônica é clara em Benjamin, mas a teoria das ideias sofre uma 

transformação essencial: seu valor heurístico se mantém com a condição de 

ser eliminada a metáfora solar. As ideias não se unificam sob a hegemonia 

da ideia do bem, do qual o sol é a imagem sensível, e, consequentemente, a 

realidade humana não é subsumível e unificável pelo logos. Com isso, 

Benjamin desconstrói o discurso ontoteo-lógico. Se quisermos conservar a 

metáfora da caverna – por sua vez metáfora da noite –, a salvação não se 

situaria fora dela, à luz do dia, mas em seu interior, à luz das tochas, estrelas 

da noite. [...] A inteligibilidade do mundo sensível, isto é, das diversas 

formas de organização da experiência, só é possível se o próprio pensamento  

se abrir à sua diferença estrutural, diferença que o trabalha de duas maneiras: 

por um lado, como diferença entre o pensamento e a realidade, o que impede 

qualquer pretensão de governabilidade e de estabilização da realidade; por 

outro lado, diferença no pensamento, que se encontra em diversos focos, 

cada um correspondendo a uma região da experiência sensível. (MATOS, 

1999, p.147-148) 
 

 

Lembrando o tratado, a salvação dessas diferenças é justamente aquilo que ele deseja 

com sua filosofia, iniciado com a exemplificação da crítica de arte como a forma que salva a 

“chama, que é enigma do vivo” das obras de arte; que consegue apresentá-las, sem perder sua 

singularidade. É em Origem... onde Benjamin, segundo Mòses (1997), instaura o “paradigma 

estético”, o qual servirá de mediação entre o paradigma teológico dos primeiros escritos 

(marcadamente em “Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem” [1916] e “A 

tarefa do tradutor” [1921]) e o paradigma político dos últimos escritos (notadamente “Teses 

sobre o conceito de história” [1940]), sabendo-se da coexistências dos três neste último, mas 

tendo uma prioridade diferente, que é o uso político que se pode fazer da arte e a forma como 

se lidaria com a história nessa nova perspectiva. O paradigma estético serve como o aporte 

metodológico para salvar a “chama”, preservar a singularidade do fenômeno, na mesma 

medida em que ele aparece como a possibilidade revolucionária de imobilização e 

rompimento com a tradição que aparece, aos seus olhos, como catástrofe, ou ainda, na 

politização da arte enunciada mais tarde em seu ensaio “A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica” (1936). 
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A aproximação entre o fenômeno e a ideia se dá através do conceito. Ambos se 

encontram no conceito, intermediador desses dois extremos. E o filósofo é seu mediador 

representante, pois ele “produz imagens em miniaturas do mundo das idéias” e “organiza o 

mundo visando à sua dispersão no reino das idéias, dividindo esse mundo, de dentro, em 

conceitos” (BENJAMIN, 1984, p.54), e por isso, nem pode se subordinar ao artista, e muito 

menos ao investigador. E aqui, ele estabelece alguns postulados em relação ao conceito, 

aquele que realiza a mediação entre os fenômenos e as ideias, postulados aparecidos como a 

mais importante ferramenta do filósofo na busca da apresentação da verdade:  

 

 

[...] a arte da interrupção, em contraste com a cadeia das deduções, a 

tenacidade do ensaio, em contraste com o gesto único do fragmento, a 

repetição dos motivos, em contraste com a universalismo vazio, e a plenitude 

da positividade concentrada, em contraste com a polêmica negadora” (idem, 

p. 54-55). 

  

 

Esses postulados levarão à comparação das ideias com as mônadas leibnizianas, na 

medida em que elas equivaleriam àquelas miniaturas reduzidas do mundo, modificando, 

inclusive, o relacionamento entre elas: não por uma relação de posse, ou seja, de uma ideia a 

servir de propriedade à outra ideia, subjugando-a, mas relações de independência. As ideias 

compõem-se em um relacionamento mútuo de proprietários, e essa relação se apresenta como 

a “propriedade”. A singularidade de cada ideia se mantém, mas cria uma nova estrutura, 

rearranja-a e atualiza-a, sem desfazer-se de seu caráter monadológico. Buck-Morss (2011, 

p.232) chama a atenção para essa proposta: “como os átomos, como as células, como os 

sistemas solares, cada uma tinha seu próprio centro: sem hierarquias, estavam juntas umas das 

outras, ‘em perfeita independência e intactas”. Essa estrutura é a constelação, cuja “estrutura” 

ao mesmo tempo permite a independência de cada um de seus elementos e dá uma 

configuração a esses elementos. Configuração móvel, modelando-se conforme os elementos 

se alteram e dando a possibilidade de uma nova compreensão sobre esses mesmos elementos. 

Os conceitos, como mediadores dessas ideias com os fenômenos, acabam por criarem-se 

partindo de interrupções e repetições, voltando aos fenômenos a partir da imobilização que a 

escrita obriga, conforme o pensamento do autor, para, assim, não extraviar as diferenças 

participantes na miniatura do mundo representada no mundo das ideias.  

A partir do parágrafo seguinte, na tessitura de uma crítica aos métodos de 

conhecimento, com vista a construir uma “compilação enciclopédica dos conhecimentos”, 

Benjamin afirma ser essa compilação mais atestadora da incapacidade dos métodos em 
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alcançar a verdade, aparente na ambição em apreendê-la. Por considerar a “descontinuidade 

do método científico” como um acidente, que “está tão longe de corresponder a um estágio 

inferior e provisório do saber”, a crítica pode muito mais, dessa forma, “estimular o progresso 

da teoria do conhecimento”, tendo o “conceito” como o mediador entre o mundo dos 

fenômenos e o mundo das ideias. Um intermediador que conseguiria, a partir da 

descontinuidade, formular uma teoria do conhecimento com fins a salvar os fenômenos, 

permitindo sua representação no mundo das ideias.  

 

 

Mas os fenômenos não entram integralmente no reino das idéias em sua 

existência bruta, empírica, e parcialmente ilusória, mas apenas em seus 

elementos, que se salvam. Eles são depurados de sua falsa unidade, para que 

possam participar, divididos, da unidade autêntica da verdade. Nessa divisão 

os fenômenos se subordinam aos conceitos. São eles que dissolvem as coisas 

em seus elementos constitutivos. [...] Graças a seu papel mediador, os 

conceitos permitem aos fenômenos participarem do Ser das idéias. Esse 

mesmo papel mediador torna-os aptos para a outra tarefa da filosofia, 

igualmente primordial: a representação [apresentação]
11

 das idéias. A 

redenção dos fenômenos por meio das idéias se efetua ao mesmo tempo que 

a representação das idéias por meio da empiria. Pois elas não se representam 

em si mesmas, mas unicamente através de um ordenamento de elementos 

materiais no conceito, de uma configuração desses elementos (ibidem, p. 55-

56, grifo nosso).  

 

 

Na busca dessa apresentação, Benjamin sugere uma nova “ordenação”. Note-se: uma 

ordenação, não reordenação. Não se trata, portanto, de tomar todo o conjunto de 

conhecimentos até então possuídos e buscar uma reordenação deles. Trata-se antes de 

alcançar outra forma de ordenamento, nada semelhante à ordenação anterior. É preciso pensar 

numa ruptura, ou melhor, como ruptura. A “configuração” é apresentada no uso de uma 

analogia. Na tentativa de apresentar uma nova forma metodológica para sua teoria do 

conhecimento – assim entendemos essa analogia –, Benjamin encontra na “constelação” uma 

imagem que evoca sensivelmente a forma aplicada a seu tratado sobre o drama barroco 

alemão. A necessidade de uma analogia, ou melhor, de um exemplo, permite a possibilidade 

de supor que a imagem evocada pelo filósofo é uma quase-correspondência, porque como 

exemplo, ele se vale de algo à mão para satisfazer suas necessidades momentâneas, sem 

contudo, eliminar totalmente o problema, pois mantém a questão em uma abertura que não se 

encerra. Por outro lado, essa quase-correspondência aparece como inacabamento do próprio 

                                                           
11

 Aqui, seguimos a orientação da tradução do termo Darstellung de Gagnebin (2005, p. 183-185), por 

“apresentação”, mas alterar a fonte consultada, a tradução de Rouanet. Para mais esclarecimentos sobre as 

diferenças, ver: GAGNEBIN, Jeanne-Marie.Do conceito de Darstellung em Walter Benjmamin ou verdade e 

beleza. Disponível em < http://www.scielo.br/pdf/kr/v46n112/v46n112a04.pdf> Acesso: 20 jan 2015. 

http://www.scielo.br/pdf/kr/v46n112/v46n112a04.pdf
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pensamento, “imunizando” contra qualquer intenção de totalização e fechamento, pois 

mantém a abertura e sustenta a relação entre o expresso e o não-expresso, se pensarmos na sua 

crítica à novela de Goethe. Ou ainda: entre uma possível resolução e a manutenção da 

abertura do problema. O sacrifício à correspondência definitiva integra o trabalho de uma 

nova configuração, tendo como princípio a “interrupção”, de maneira a precisar retornar 

sempre para possibilitar-se em seu inacabamento. E, ao mesmo tempo, lembrando a relação 

tomada com a Beleza, de algo a escapar por “terror” à inteligência, e que não se manifesta no 

“desvendamento”, mas “[...] como um incêndio, no qual o invólucro do objeto, ao penetrar na 

esfera das idéias, consome-se em chamas, uma destruição, pelo fogo, da obra, durante a qual 

sua forma atinge o ponto mais alto de sua intensidade luminosa” (ibidem, p. 53-54, grifo 

nosso).  

Tendo aí um “caráter de posse”, esse traço (caráter destrutivo) orienta-o à busca e ao 

retorno de pertencer-se a si, na medida em que apresenta a verdade, a teoria do conhecimento 

em construção aqui redime os fenômenos, salvando-os em seus elementos essenciais, suas 

particularidades, e atualiza as ideias de modo a enriquecer o “aparelho conceitual 

correspondente” ao esboço da “imagem do real” (ibidem, p. 54). 

 

 

O conjunto de conceitos utilizados para representar uma idéia atualiza essa 

idéia como configuração daqueles conceitos. Pois os fenômenos não se 

incorporam nas idéias, não estão contidos nelas. As idéias são o seu 

ordenamento objetivo virtual, sua interpretação objetiva. Se elas nem contém 

em si os fenômenos, por incorporação, nem se evaporam nas funções, na lei 

dos fenômenos, na ‘hipótese’, cabe a pergunta: como podem elas alcançar os 

fenômenos? A resposta é: na representação [apresentação] desses 

fenômenos. Como tal, a idéia pertence a uma esfera fundamentalmente 

distinta daquela em que estão os objetos que ela apreende. Por isso não 

podemos dizer, como critério para definir sua forma de existência, que ela 

inclui. Porque não é essa a sua tarefa. Sua significação pode ser ilustrada por 

uma analogia. As idéias se relacionam com as coisas como as constelações 

com as estrelas (ibidem, p. 56).  

 

 

Como analogia, aparece aqui uma possibilidade metodológica, possuindo no conceito 

o seu traço filosófico. Um conceito, na sua configuração constelar, operando como aquilo que 

levará a si mesmo para além de si, não se encerrando em si. Havendo outros conceitos 

relacionando-se em torno de uma ideia, o conceito buscará contorná-las, fazê-las visível pelos 

seus extremos. As ideias e os fenômenos não se relacionam diretamente, um não participa do 

outro. Eles se ligam pelos conceitos, este configurando o critério de existência de um e de 

objetividade de outro. Todavia, eles não se apartam de um ou outro. Os fenômenos dão ao 
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conceito o “escopo” de sua configuração, de forma ser a singularidade desses fenômenos uma 

condição para o desenho do conceito, enquanto as ideias fornecem a “interpretação objetiva” 

desses fenômenos, possibilitando-lhes a existência como conhecimento. Ou seja, tal como os 

dramas barrocos individualmente atualizam a ideia de “drama barroco”, a constelação de 

conceitos originadas na interpretação desses dramas também evidenciam o confronto das 

ideias com a história.  

Segundo Silva (2006, p.75-76), é possível definir o como da constelação, sendo esse 

um procedimento a reunir “propriedades teóricas e aspectos concretos”, podendo descrever 

uma propriedade teórica ou um “modo de ser do pensamento”, um aspecto concreto ou “modo 

de ser da coisa”, e ainda uma forma que “desafia a intenção sistemática da teoria”, 

apresentando-se como um “princípio de composição que dá visibilidade ao anti-sistema”. Um 

procedimento que “é ‘em movimento’”, de modo a errar quem “pressupõe a equivalência 

entre os termos ‘configuração’ e ‘constelação’” (idem, p. 143-144). Entretanto, quando se 

trata do o quê da constelação, não se pode ter uma resposta direta.  

 

 

Enquanto princípio de composição, a constelação se resolve formalmente em 

uma exposição constelatória, na qual os conceitos passam a guardar, num 

esforço compreendido como retórico, aquilo que buscam interpretar. [...] 

porque ela mesma se tomada como objeto do pensamento só pode ser 

compreendida sob a forma da constelação. Daí, ao contrário da pergunta 

hegeliana pelo conceito do conceito, que necessariamente admite resposta, 

responder o que é a constelação significa não dar uma resposta unívoca – 

justamente o que está bloqueado – e sim uma resposta constelatória (ibidem, 

p. 83, grifo do autor). 

 
 

Como constelação, os conceitos se fazem visíveis pelos seus extremos, de forma que 

sua imagem não é fortuita segundo o pensamento benjaminiano, pois além de oferecer uma 

“configuração”, ela só se forma quando compõe e, mantendo-se como movimento, aparece no 

devir, em movimento. Uma “definição” só aparece na medida em que se compõem 

constelações. É nessa relação de suas estrelas pela proximidade (virtual, visto manterem sua 

particularidade), mas também por uma manutenção das distâncias (as quais garantem uma 

independência às ideias, de modo a ser mais importante as relações estabelecidas entre si, em 

revelia a apropriação de uma pela outra, ou pela sua semelhança) marcadas pela constelação, 

as quais só são possíveis o reconhecimento pelos seus contornos. A constelação só aparece na 

medida em que for construída, tendo os conceitos aproximados. Ela se dá juntamente com o 

método e ao mesmo tempo é o método. 
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Os elementos que o conceito, segundo sua tarefa própria, extrai dos 

fenômenos, se tornam especialmente visíveis nos extremos. A idéia pode ser 

descrita como a configuração em que o extremo se encontra com o extremo. 

Por isso é falso compreender como conceitos as referências mais gerais da 

linguagem, em vez de reconhecê-las como idéias. É absurdo ver no universal 

uma simples média. O universal é a idéia. O empírico, pelo contrário, pode 

ser tanto mais profundamente compreendido quanto mais claramente puder 

ser visto como um extremo. O conceito parte do extremo. Do mesmo modo 

que a mãe só começa a viver com todas as suas forças quando seus filhos, 

sentindo-a próxima, se agrupam em círculo em torno dela, assim também as 

idéias só adquirem vida quando os extremos se reúnem a sua volta. As idéias 

– ou ideais, na terminologia de Goethe – são a mãe fáustica. Elas 

permanecem escuras, até que os fenômenos as reconheçam e circundem. É 

função dos conceitos agrupar os fenômenos, e a divisão que neles se opera 

graças à inteligência, com sua capacidade de estabelecer distinções, é tanto 

mais significativa quanto tal divisão consegue de um golpe dois resultados: 

salvar os fenômenos e representar as idéias (BENJAMIN, 1984, p. 57). 

 

 

O conceito dessa forma responde aos princípios estipulados anteriormente. 

Respondendo às mônadas, ou seja, às unidades indivisíveis que contém virtualmente uma 

“miniatura” do mundo em sua totalidade representada nas ideias, ele procura interromper o 

contínuo ao qual é lançado, ao “universalismo vazio”, e torna-se incapaz de reconhecer as 

diferenças, reduzindo-as a acasos. Com isso, o conceito opera um reconhecimento de ser ele 

mesmo inacabado e de, nessa sua reflexão, ao tentar reconhecer os elementos essenciais, algo 

o exceder. Para isso, faz-se necessário um retorno aos fenômenos, porque eles definem o 

esboço do conceito, e atualizam-no, dissolvendo o próprio fenômeno e imiscuindo-se nele. 

Isso permite a aparição do elemento essencial, que se salva na ideia. No exercício de 

elaboração do conceito, a inteligência ativa deve servir na função de distinguir os elementos 

dos fenômenos e reuni-los às suas “mães fáusticas”, de modo a ser possível reconhecer a 

potência política dos responsáveis pelo trabalho de construir os conceitos, através da reflexão: 

o crítico, o filósofo e o historiador materialista.      

É preciso ainda dizer, ao se falar do “mundo das ideias”, como esse espaço onde os 

fenômenos são salvos, por meio do conceito, não significar a duplicação do próprio mundo, 

como se existisse um lugar especial além do efêmero, pois, com sua teoria do conhecimento, 

Benjamin deseja salvar esse efêmero, mostrá-lo digno da filosofia, dos mais altos problemas 

filosóficos, como lembra nas “Afinidades...” Numa citação de Güntert, ele faz uma ressalva 

em relação à filosofia platônica: “[...] As idéias de Platão no fundo, se for lícita essa 

perspectiva unilateral, nada mais são que palavras e conceitos verbais divinizados” (idem, p. 

58). E, em seguida, acrescenta, abrindo o campo onde aparecem as ideais: 
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[a] idéia é algo de linguístico, é o elemento simbólico presente na essência 

da palavra. [...] A tarefa do filósofo é restaurar sua primazia, pela 

representação, o caráter simbólico da palavra, no qual a idéia chega à 

consciência de si, o que é o oposto de qualquer comunicação dirigida para o 

exterior. Como a filosofia não pode ter a arrogância de falar em tom de 

revelação, essa tarefa só pode cumprir-se pela reminiscência, voltada, 

retrospectivamente, para a percepção original (idem, p.58-59). 

 

 

Com isso, o conceito é esse espaço concreto de aparição tanto da ideia que orienta o 

conceito na sua formulação, como do fenômeno fornecedos dos elementos de seu esboço, 

atualizando-o. Isto é, a ideia é a linguagem, a instância do pensamento, e o conceito é sua 

forma no mundo a partir do trato com os aspectos concretos. Relacionando isso com a 

temática envolvida do drama barroco, é importante ressaltar uma das questões apresentadas 

por Benjamin ser o mundo como um texto, sobre o qual poderímos nos debruçar e ler. Tal 

entendimento retorna em Passagens, quando ele deseja “ler” as passagens parisienses, na 

medida em que as arranca do contínuo da história para mostrá-las em sua origem, como 

origem do século seguinte, o século XX.  

 

 

1.3 A constelação em Passagens 

 

As Passagens, como um grande projeto de uma obra, com suas milhares de citações, 

é a tentativa de Benjamin em apreender, a partir do século XIX, as modificações concretas 

realizadas nas passagens parisienses, em sua época, já abandonadas, isto é, em ruínas. De 

certo modo, seu trabalho após perceber um “fim” da história para aquelas passagens, resolve 

buscar sua “origem”, com o intuito de tentar, ao apreender os fenômenos das passagens, 

compreender de que modo esse mesmo tipo de fenômeno (da ruína) poderia servir como pano 

de fundo para a “previsão do presente” que lhe aparecia: o fim de uma guerra e a aproximação 

de outra. 

Tendo uma “constelação” de conceitos, é preciso focar-se no intuito de desvendar um 

fio de Ariadne e daí seguir para mergulhar profundamente no labirinto do texto e, em seguida, 

conseguir sair com alguma coisa. Esse fio é o termo “constelação”, procurado ao longo das 

Passagens, com o intuito de tecer uma compreensão ao seu respeito. Também considerou-se a 

possibilidade de uma quantidade de termos, porventura, circundar esse primeiro, a exemplo 

do termo “estrela(s)”. Tendo como foco a aparição do termo “constelação” numa relação 

direta ou indireta com “método”, excluímos referências poéticas, onde o termo aparece no 
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sentido, se assim podemos dizer, denotativo, como grupos de estrelas a formarem alguma 

figura, e seus correlatos que remetessem a isso, tal como “céu estrelado” e “noite escura”, 

exemplos presentes no Arquivo J – “Baudelaire” (“J 21a, 1”, p. 311), arquivo de citações das 

obras e sobre o poeta francês. Também excluímos o termo empregado como uma espécie de 

“jargão”, ou seja, o termo tem mais uso estilístico do que conceitual. Essa possibilidade 

ocorre no Arquivo R – “Espelhos” (“R 2, 2”, p. 582)
12

. 

A partir daqui, veremos os elementos, dentro das Passagens, nos quais o emprego do 

termo “constelação” funciona como uma composição do “que” da constelação. Porém, como 

já dito, ela não se configura com uma sequência de definições, mas com a apresentação 

constelar, na medida em que compõe.  

 

 

1.3.1 Constelação cósmica, constelação cotidiana 

 

Aparece no Arquivo J (“J 62a, 2”), uma passagem em que há uma dissociação de 

dois tipos de constelação, uma desejada e outra a ser evitada. Assim, nos diz Benjamin 

(2009b, p. 386):  

 

A ideia do eterno retorno faz do próprio acontecimento histórico um artigo 

de massa. Ora, esta concepção mostra, ainda sob um outro ponto de vista – 

poder-se-ia dizer no reverso – as marcas das circunstâncias econômicas às 

quais deve sua repentina atualidade. Esta manifestou-se no momento em que 

a estabilidade das condições de vida foi drasticamente reduzida pela 

sucessão acelerada das crises. A ideia do eterno retorno de certas situações 

em prazos mais curtos do que aqueles oferecidos pela eternidade. 

Paulatinamente, as constelações cotidianas começam a tornar-se menos 

cotidianas. Seu retorno foi-se tornando cada vez mais raro e com isso surgiu 

um sombrio pressentimento de que seria preciso contentar-se com 

constelações cósmicas. Em suma, o hábito dispôs-se a ceder alguns de seus 

direitos. Nietzsche diz: “Amo os hábitos breves”, e Baudelaire foi incapaz, a 

vida inteira, de criar hábitos estáveis. Os hábitos são a armadura da 

experiência, enquanto as vivências os desagregam. 

 

Nessa passagem, Benjamin diferencia dois tipos de constelação. A primeira é aquela 

a almejar com seu projeto das passagens, arrancar do contínuo da história os seus objetos e 

fazê-los, pela reflexão, entrar numa nova tradição. A segunda, diz respeito à repetição, pelas 

“constelações cósmicas”, que confunde a história com o destino, tornando-a uma repetição de 

                                                           
12

 “[...] Pois, por toda parte, nos arbustos de corais e esponjas, entre as guirlandas e os densos cortinados de algas 

e alta vegetação flutuante que se sobressaia lá atrás, havia águas-vivas enormes, de aspecto vítreo, que logo de 

início emitiam uma luz fosfórica esverdeada que, com o avanço da escuridão, rapidamente se tornava mais forte 

e brilhava agora em vivo esplendor.” Gestäcker: Die versunkene Stadt, p. 48. Aqui o trecho de Gestäcker em 

outra constelação: “Mal saíam de casa, adentravam um corredor largo e arejado, com um teto de cristal, no qual 

quase todas as casas vizinhas pareciam desembocar [...]” (grifo nosso)  
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si mesma, ou seja, o eterno retorno do sempre igual, cujo resultado é, para o filósofo, 

“catástrofe” e tempo vazio; história mítica. Uma referência por ele feita a essas constelações 

cósmicas como “sombrio pressentimento” já nos é apontado em seu livro Rua de Mão Única 

(1928), no último fragmento, “A caminho do Planetário”.  

A constelação que aparece relacionada ao abandono em Passagens, no fragmento do 

texto de 1928, aparece como uma experiência cósmica possuidora ainda de um aspecto 

positivo, na medida em que, pela embriaguez, forneceria um senso de comunidade aos 

antigos, em comparação com os modernos, os quais não reconhecem esse tipo de experiência, 

deixando-a às vivências individuais, como um “devaneio místico em belas noites estreladas” 

(idem, 2011b, p. 64). Essa consideração de irrelevância por parte dos modernos parece, para o 

filósofo, ameaçador. Subjugado à vivência individual como “devaneio místico”, o indivíduo 

se encontra com aquela “constelação cósmica” geradora de um “sombrio pressentimento”, 

pois esquece o principal, a experiência em comunidade. O esquecimento dessa experiência em 

comunidade transforma a experiência cósmica em uma espécie de sonho sem despertar, uma 

vivência individual sem ligação alguma, transformando-a num mito:   

 

 

[...] sempre e sempre de novo a seu termo de vencimento, e então povos e 

gerações lhe escapam tão pouco como se patenteou da maneira mais terrível 

na última guerra, que foi um ensaio de novos, inauditos esponsais com as 

potências cósmicas. Massas humanas, gases, forças elétricas foram lançadas 

ao campo aberto, correntes de alta frequência atravessaram a paisagem, 

novos astros ergueram-se no céu [...] Essa grande corte feita ao cosmos 

cumpriu-se pela primeira vez em escala planetária, ou seja, no espírito da 

técnica (idem). 

 

 

A experiência cósmica converteu-se em ‘mitologia’, em história mítica a retornar sob 

uma nova roupagem: a técnica. Com isso, a potencialidade da experiência cósmica que gerava 

uma ruptura e permitia o sobrepujamento desse homem, transformou-se em vivência da 

repetição, vivência da técnica, ou, utilizando uma metáfora de Benjamin sobre o sentimento 

da humanidade em relação às noites de aniquilamento proporcionadas pela Primeira Grande 

Guerra, como um epilético em uma crise, cuja felicidade só surge quando esse começa a 

recuperar os movimentos do próprio corpo. É preciso, parece, retomar os movimentos, 

conscientemente, criticamente, e não se deixar tomar pelos movimentos “irracionais” do 

corpo, que arrastam consigo a mente.  

Essas constelações cósmicas funcionariam, utilizando um termo de Benjamin, como 

“galvanização” cultural. Galvanizar significa “eletrizar por meio de pilha”, e também pode ser 
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compreendida como “empolgar; eletrizar; fascinar” (SACCONI, 2009, p. 602). No seu uso, 

liga-se a uma “força” exterior que interfere e promove a empolgação. Um tipo de excitação 

sem demandar nenhuma força crítica, porque o indivíduo é tomado pelo fascínio. As 

constelações desse tipo fascinam as pessoas, embriagam-nas em suas vivências, cada vez mais 

rápidas, a ponto de fazerem com que o hábito seja esquecido, ou desdenhado, porque, a 

potência do fascínio advém da novidade de tal acontecimento. Como ocorre com os amantes 

das Afinidades eletivas ao mudar o posicionamento das sepulturas por uma questão estética, o 

que vilipendia a tradição, a “técnica” aparece como um fetiche moderno em contraposição ao 

hábito. Ela aparece como parte da “constelação”, reivindicada como “progresso da 

humanidade”.  

Dois textos nos ajudarão a compreender essa relação da “técnica” como uma marca 

da constelação cósmica: “Teorias do fascismo alemão” (1930) e “A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica” (1936). Em ambos os textos, logo no início do primeiro (2012a, 

p.111), e na parte final do segundo (2012b, p. 211) Benjamin trata da imaturidade da 

sociedade em tentar fazer da “técnica o seu órgão”, ao mesmo tempo em que esta técnica “não 

estava suficientemente avançada para controlar as forças elementares da sociedade”, dando-

lhe, pois, uma “utilização antinatural”, ou seja, o uso para a guerra, havendo, continua o 

filósofo, a “discrepância entre os poderosos meios de produção e sua utilização insuficiente 

no processo produtivo, ou seja, pelo desemprego e pela falta de mercado” (BENJAMIN, 

2012b, p. 211). De outra forma, no texto de 1930, o problema é também de ordem moral: “é 

determinada pela discrepância gritante entre os gigantescos meios de que dispõe a técnica, por 

um lado, e um mínimo esclarecimento moral desses meios, por outro lado”. (idem, 2012a, 

p.111). Essa separação é também entre a técnica e a “esfera do espírito”, resultando na guerra 

como a “revolta da técnica”, a fetichização para a “destruição total”, pois “somente a guerra 

permite mobilizar em sua totalidade os meios técnicos do presente, preservando as atuais 

relações de propriedade” (ibidem, 2012b, p. 210, grifo nosso). Esse ponto de vista técnico 

apresentado por Benjamin possui um correlativo político: “[a] guerra e somente a guerra 

permite dar um objetivo aos grandes movimentos de massa, preservando as relações de 

propriedade existentes” (ibidem, grifo nosso). 

Preservar as relações de propriedade existentes significa, dentro de nosso plano de 

reflexão, a alienação do indivíduo, partícipe da massa, perante sua própria condição social, 

implicando na inexistência de mudanças, proveniente do desgaste da força, que poderia devir 

revolucionária, em um sono a proporcionar à guerra “elementos de culto”, de uma “guerra 

‘eterna’” recheada de “fraseados sobre os valores eternos e primordiais” (ibidem, 2012a, 
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p.114). Elementos esses irracionais, com os quais os alemães do pós-guerra começavam a 

“transformar perversamente a derrota numa vitória interna [...]” (ibidem, p. 115), gerando 

lamentações e a oportunidade perdida de, ao tomar consciência da derrota, “deslocar a luta 

para outra esfera” (ibidem, p.116). Consciência também da criação de um vazio, com a 

derrota, pois não se perde uma guerra apenas, mas o vencido perde a guerra, “deixa de tê-la, 

tem de viver sem ela” (ibidem, p.115). Ao recusar a derrota, os alemães prenderam-se ao culto 

da “guerra ‘eterna’”, com a qual haveria de realizar seu destino. E, aqui, Benjamin utiliza uma 

citação de seu amigo Florens Cristian Rang contraposta à “legião de desesperados”: 

 

 

O demonismo da crença no destino e de que as virtudes humanas de nada 

servem, essa noite escura de uma obstinação que consome num incêndio 

universal dos deuses a vitória das forças da luz [...], a aparente magnificência 

da vontade contida nessa idealização da morte no campo de batalha, que 

despreza a vida e a sacrifica à ideologia; esta noite carregada de nuvens que 

nos cobre há milênios e que nos ilumina o caminho com raios em vez de 

estrelas, raios ensurdecedores e confusos que tornam a noite ainda mais 

sufocante e mais negra; essa assustadora visão da morte universal, e não da 

vida universal que na filosofia do Idealismo alemão alivia o horror com a 

ideia de que por detrás das nuvens está o céu estrelado – essa orientação de 

fundo do espírito alemão é profundamente desprovida de vontade, 

esganadora, uma acomodação, uma covardia, um desejo de não saber, de não 

viver e também de não morrer [...] É, de fato, a posição alemã dúbia perante 

a vida: poder deitá-la fora quando isso não custa nada, num momento de 

embriaguez, assegurando a sobrevivência dos que ficam e aureloando o 

sacrifício efêmero com a glória eterna. (RANG apud BENJAMIN, 2012a, p. 

116-117, grifos nossos). 

 

 

Dentro dessa explanação, aparecem-nos as metáforas referentes às estrelas, inseridas 

numa esfera da “embriaguez”, ao procurarem mais afastar o “elemento racional” do que fazer 

dele o princípio de construção. Isso propícia duas características criticadas por Benjamin: a 

tentativa de apropriar-se do presente sem a apreensão e compreensão do passado e, a 

transposição das teses da arte pela arte para os planos da guerra. A primeira origina 

testemunhos levianos e apressados, os quais prejudicariam a possibilidade de construção de 

uma imagem da época. A segunda engendra um terrível equívoco, mais promovedora da 

mistificação da técnica, acarretada do seu uso fetichista para a destruição, do que a 

“construção de coisas humanas” (ibidem, p. 120). À primeira, Benjamin (2012a, p. 118), 

responde:  

 

 

[m]as nós não vamos aceitar que alguém fale da guerra sem conhecer outra 

coisa que não seja a guerra. Perguntaremos de forma radical, a o nosso 
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modo: De onde vêm vocês? E o que sabeis da paz? Já alguma vez deram 

com a paz numa criança, numa árvore, num animal, como deram com os 

postos avançados no campo de batalha? 

 

 

E o domínio desses cultuadores da guerra está na face do combatente, rosto que 

aparece como “sinal hieroglífico de um violento e contínuo trabalho de destruição”. Esse 

soldado é, conforme Benjamin (2012a, p.119) “testemunha sobrevivente da guerra mundial, e 

foi de fato a paisagem da frente de batalha, sua verdadeira pátria, aquilo que se defendeu 

depois da guerra. Precisamos ficar ainda algum tempo nessa paisagem”. Pois, tal paisagem ao 

invés de servir para demonstrar toda a idealização pretendida da guerra, foi convertida numa 

imagem amargurada, a “facies hipocrática da morte”, face essa que o idealismo alemão tentou 

realçar como “traços heroicos” da técnica, estendendo à guerra o seu território: “cada cratera 

de granada um problema, cada linha de arame farpado uma antinomia, cada estilhaço uma 

definição, cada explosão um postulado, e o céu lá em cima era de dia o forro cósmico do 

capacete de aço, de noite a lei moral por cima de nós” (ibidem, p.120). Assim, a guerra 

conformara-se numa imagem estética passível de “satisfação artística de uma percepção 

sensível modificada pela técnica” (ibidem, 2012b, p. 212), ou seja, uma forma de arte pela 

arte, a qual permitiria fruir esteticamente a destruição, numa espécie de embriaguez, que 

poderia receber o nome de “autoalienação” ou “estetização da política”. No texto de 1930, 

Benjamin (2012a, p.120) é ainda mais enfático:  

 

 

‘Destino’ e ‘Eros’ relacionam-se nessas cabeças como Gog e Magog, as suas 

vítimas não são apenas os filhos dos homens, mas também os filhos das 

ideias. Tudo o que de puro, sóbrio, ingênuo foi imaginado para melhorar a 

convivência humana vai para às goelas já gastas desses ídolos, que, de 

bocarras abertas, respondem com o arroto dos morteiros de 42 cm. 

 

  

Em resposta à segunda, Benjamin (2012b, p. 212) mostra a necessidade da 

“politização da arte”, trabalho do comunismo. Para entender como isso funciona, precisamos 

retroceder ao último parágrafo do texto sobre as “Teorias do Fascismo...” (idem, p.122, grifo 

nosso), onde se lê: 

 

 

Não há esperança de futuro para a Alemanha se não se destruírem os traços 

de Medusa daqueles que aqui se lhe opõem. Destruí-los, ou talvez melhor, 

aligeirá-los. Não com exortação benevolente ou amor, que aqui estariam 

deslocados; nem abrindo caminho à argumentação ou à ávida persuasão pelo 

debate. O que temos é de lançar toda a luz que a linguagem e a razão ainda 

nos oferecem sobre aquela ‘vivência primordial’ de cujo negrume surdo sai, 
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rastejando, esse misticismo da morte dos mundos, com os seus (sic) milhares 

de patinhas repugnantes. A guerra revelada a essa luz será tampouco a 

‘eterna’, adorada por esses novos Alemães, como a ‘última’ com que 

sonham os pacifistas. Na verdade, é apenas isto: a última e mais terrível 

oportunidade de corrigir a incapacidade dos povos para organizarem as suas 

relações segundo o modelo das suas relações com a natureza, através da 

técnica que dominam. Se a correção falhar, milhões de corpos humanos 

serão despedaçados e consumidos pelo aço e pelo gás – sê-lo-ão 

inevitavelmente –, mas até os habitués dos terríveis poderes ctônicos, que 

andam com os seus Klages na mochila, não passarão por uma décima parte 

daquilo que a natureza promete aos seus filhos menos curiosos e mais 

sóbrios, aqueles que têm na técnica não um fetiche para a destruição total, 

mas uma chave para a felicidade. Eles darão provas dessa sobriedade no 

momento em que se negarem a aceitar a próxima guerra como uma 

intervenção mágica. Pelo contrário, descobrirão nela a imagem do 

quotidiano, e essa descoberta propiciará a sua transformação na guerra civil 

conduzida pela magia do marxismo, a única capaz de fazer frente a esse 

tenebroso feitiço das runas.   

 

 

Benjamin tenta nos dizer isto: É através da linguagem, domínio onde inexiste a 

violência, e da razão, expulsa do plano da guerra, que nos tornamos capazes de revelar a 

verdade sobre essa mesma guerra, a de ela ser uma “imagem cotidiana” mistificada perante 

todos, tanto aqueles que a desejam eternamente quanto os pacifistas que esperam ser essa 

guerra a última. Como imagem cotidiana, a guerra revela a lógica perversa da técnica e de 

quem a professa, com o único propósito de preservar as relações de propriedade. Ao mesmo 

tempo, desmistifica-se, ao ser absorvida pelo hábito, quando se torna a condição “natural” da 

própria sociedade, de modo a ela também se tornar uma ferramenta de luta para aqueles que 

veem na técnica um meio para a felicidade. Tal como a arquitetura, o hábito nos fornece uma 

forma de percepção necessária para “tarefas” sobre nós impostas “em momentos históricos 

decisivos” (ibidem, 2012b, p. 208-209): a percepção tátil, a qual também pode ser pensada 

como forma de uso. Uma forma de percepção a reverberar pela obra benjaminiana, passando 

desde o prefácio de Origem... onde ele nos lembra da escrita, em contraposição à fala, não 

possuir o auxílio do gesto, ou seja, da mão sustentadora da fala, e, como ainda retorna em “O 

Narrador” (1936), são esses mesmos gestos possibiltadoras da tessitura da história que passa 

de um para o outro, através da narração. Gestos e hábitos fundados na busca de uma 

experiência, possuindo, antes de mais nada, um caractere comum, o senso de comunidade.   

Um hábito tendo como ferramenta a recepção tátil dá à “magia marxista” uma 

instância de luta, completamente distinta de tudo que surge com a contemplação – o corpo se 

envolvendo na transformação da realidade, porque como hábito descreve a realidade de 

experiência do próprio corpo, ao redefinir também a recepção ótica, tal como a câmera faz no 
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cinema, promovendo a extensão temporal dos movimentos dos corpos que caminham, 

permitindo revelar toda uma “inconsciência” em relação ao próprio corpo, aos seus detalhes 

perante o aparelho, a partir do qual adquirem certa dignidade, construindo uma atmosfera em 

torno desse corpo; associando seus movimentos a processos automáticos alienantes com vias 

a despertá-los, ou; simplesmente no uso do próprio povo para representar a si mesmo em 

frente ao aparelho, pessoas sem papéis a representar, senão a si mesmas; pessoas semelhantes 

àquelas que assistem. São as constelações cotidianas formando-se na percepção tátil, cuja 

forma de uso dá-se coletivamente, porque penetra a própria vida das massas, imiscui-se nela, 

vê a obra mergulhar nessa massa. Ou seja, coisas materiais a prepararem o percurso a seguir, 

porque antes de mais nada, dizem sobre as vidas dessa massa, e não sobre quaisquer coisas 

que lhe sejam estranhas, ou por não lhe penetrarem.  

Pode-se também pensar na experiência moderna da “novidade”, a qual Benjamin 

alude com as “crises” econômicas presentes, apresentanado uma face do capitalismo nascente, 

cuja “história” foi transformada em produto de massa, mantendo, todavia, o “sempre-novo” 

como condenação infernal do sempre-o-mesmo. Como Benjamin responderá a isso? Com 

uma conjugação da política com a teologia, apresentada nas “Teses sobre o conceito de 

história” (1940), na qual se avaliará a existência de força e alguma possível validade de sua 

teoria.  Como apontamento, tal relação já se apresenta no fragmento do Arquivo S – “Pintura, 

Jugendstil, Novidade” (“S 1, 3”), no qual o pensamento político aparece juntamente com o 

teológico. Assim nos diz Benjamin (2009b, p. 585-586): 

 

 

A alternância da moda, o eternamente atual [das Ewig-Heutige], escapa à 

reflexão ‘histórica’; ele só é verdadeiramente superado pela reflexão política 

(teológica). A política reconhece em cada constelação atual o genuinamente 

único, o que jamais retorna. Para uma reflexão sujeita à moda e que procede 

da má atualidade, é típica a seguinte informação, contida em La Trahison 

des Clercs, de Benda. Um alemão descreve sua surpresa quando, duas 

semanas após a tomada da Bastilha, sentado à mesa de hóspedes em Paris, 

não ouviu ninguém falar sobre política. É a mesma situação descrita por 

Anatole France que põe as seguintes palavras na boca do velho Pilatos, que 

conversa em Roma sobre os tempos de seu governo e evoca a revolta do rei 

dos judeus: ‘Como era mesmo o nome dele?’  

 

 

O eternamente atual só pode ser superado pela reflexão política, pois é nesta reflexão 

onde descansa o reconhecimento do “genuinamente único”. A reflexão “sujeita à moda” não é 

capaz disso, porque transforma a história naquilo que Benjamin compara a “ordens militares 

que cerceiam a verdadeira vida e a confinam em quartéis”, equivalendo à “configuração 
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abstrata da história em ‘épocas’” (idem, S 1a, 3, p. 587). Daí resulta ter a história fatos 

semelhantes no seu decorrer, um eternamente atual que se repete, tal como destaca Benjamin 

com uma passagem d’O Processo de Franz Kafka, quando K. compra uma série de pinturas 

idênticas, exemplo a serviço de uma possível definição de “moderno” (ibidem, S 1, 4, p. 586; 

S 2a, 3, p. 590). Por sua repetição, configurada como o “atual”, o “mais novo” que 

“permanece sempre o mesmo em todas as suas partes” (S1, 5, p.586), descobre-se uma 

“empatia” que torna a história abstrata. Tal abstração desvincula as pessoas da “verdadeira 

vida” e afasta os acontecimentos, a fim de descubrir-se o que “jamais retorna”, com a 

finalidade de alcançar um sentido revolucionário. O afastamento permite uma falta de 

identificação dos indivíduos com a sua própria história; uma identificação, importante 

ressaltar, do tipo anedótico, que “aproxima as coisas espacialmente de nós, faz com que 

entrem em nossa vida” (ibidem, S 1a, 3, p.587). Lembrando a “constelação cósmica”, a “má 

atualidade” diz respeito a esse presente esvaziado de sentido, somente sendo reduzido a uma 

identificação consigo mesmo, a uma identidade a si a qual afasta e não tolera as diferenças. A 

tomada da Bastilha, ou mesmo a revolta do rei dos judeus são exemplificações de um tipo de 

escrita da história que, na busca da perpetuação do eterno retorno do sempre igual, só 

reconhece como fato histórico aquilo que se repete, permitindo uma afirmação do tipo feita 

por Anatole France em Le Jardin d’Épicure, citada por Benjamin (S 1, 2, p. 585): 

 

 

‘Aconteceu-me várias vezes aprender certos fatos menores que se passavam 

diante de meus olhos e perceber uma fisionomia original na qual eu me 

comprazia em discernir o espírito da época. ‘Isto’ eu dizia a mim mesmo, ‘só 

poderia se dar hoje, não poderia ser em outro momento. Isto é um sinal do 

tempo.’ Ora, reencontrei nove vezes em dez o mesmo fato em circunstâncias 

análogas em velhos relatos ou velhas histórias’. 

 

 

1.3.2 Intermitência 
    

É preciso fazer essa série de ponderações pela força alegórica da “constelação”. 

Nessa composição constelatória, urge separá-la de sua primeira indicação (constelação 

cósmica), a qual poderia levar a uma compreensão da história como mito, e dar-lhe uma 

forma materialista, com o desejo de fazer jus ao paradigma político presente em Passagens. 

Numa recuperação de sua forma metafórica, mas já apontadora para um método, passamos a 

duas referências à constelação, agora presentes no primeiro esboço escrito, proposições 

diferentes, mas ligadas diretamente a uma concepção metodológica. Nessas passagens, “G, 
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19” (p. 922) e “H, 16” (p. 924), a constelação está relacionada diretamente com a intenção de 

“ruptura” e quebra do contínuo. O primeiro afirma: 

 

 

[...] o sempre-novo não é o velho que permanece, tampouco o já ocorrido 

que retorna, e sim uma e mesma coisa entrecruzada por inúmeras 

intermitências. (Assim vive o jogador na intermitência.) A intermitência faz 

com que cada olhar no espaço encontre uma nova constelação. Intermitência, 

a medida do filme. E o que resulta disso? Tempo do inferno e capítulo sobre 

a origem no Livro sobre o Barroco (BENJAMIN, 2009b, p. 922).  

 

 

Aqui aparece a constelação relacionada diretamente à intermitência. É ela que cria a 

possibilidade de o olhar encontrar uma nova constelação. É a imobilização, a suspensão entre 

dois possíveis momentos de crise que permite enxergar uma nova possibilidade, uma nova 

organização da própria história. Tal como o filme (em “H, 16”, p.924), mais precisamente os 

filmes de Eisenstein e seu processo de montagem, a intermitência constrói a realidade a partir 

da justaposição de imagens, permitindo a ruptura com o contínuo narrativo do filme, 

revelando a simultaneidade dos acontecimentos. Essa simultaneidade encontra-se justamente 

no presente, a exemplo do jogador: compreender a trama do jogo, conhecer os gestos dos 

oponentes e reconhecer o momento oportuno para fazer a jogada. Esses elementos só possuem 

importância no presente de sua realização (mesmo considerando as probabilidades, possua 

vivências construídas no jogo); ele joga sempre na expectativa de despedir-se de um passado 

de perdas, ou de repetir um futuro de glórias como no passado. Essas expectativas, todavia, 

cruzam-se no presente. Toda a importância está no presente do jogo. Ao mesmo tempo, sua 

história não é uma simples continuidade desses momentos, atravessados pelo acaso, mas um 

conjunto de pausas no presente, quando ele toma uma decisão baseada nos vários elementos 

que o cercam. Nesse momento de pausa, o presente não reconhece seu passado, ou melhor, o 

resultado do presente trará para si um passado que o “origina”.  

Está em jogo aqui a possibilidade dessas intermitências: elas permitem ao indivíduo 

olhar para os lados, perceber os objetos, alterar sua perspectiva, formar imagens, liberando-o 

para observar o momento fora de uma “linearidade” temporal, fugir das narrativas totalizantes 

e criar modos de resistência que escapam à repetição infernal. Assim, o presente daí surgido 

demandará um passado com o qual se reconhecerá mutuamente, salvando o passado 

esquecido, na medida em que esse passado dá-se como “origem” do presente. Pensando-se no 

paradigma estético mediador do trabalho do historiador materialista benjaminiano, a 

intermitência é o modo pelo qual a constelação permite a percepção da diferença, a sua 

consideração, o seu movimento em sua trama, e a criação de imagens que cristalizam as 
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tensões aí existentes, mantendo coisas distantes, estranhas, não resolvidas, ou que não 

possuiriam nenhuma necessária relação, a não ser o entrecruzamento
13

. Dessa forma, não é 

possível ligar por uma causa a origem de uma obra à outra obra – nenhuma de suas 

antecessoras históricas garantiria sua aparição no presente –, pois elas existem como sóis (em 

outra comparação realizada em Origem...) que se relacionam com outros sóis. 

 

 

1.3.3 Despertar 

 

Na relação com a ruptura, a constelação ainda mostra-se como o momento de 

aparecimento da história em suas categorias político-teológicas, porque ela rompe com o 

“sonho do coletivo” que, enquanto sonha, ignora a história. Ainda presente no primeiro 

esboço, Benjamin trata de Aragon a comparar, no Camponês de Paris, a cidade a uma série de 

mitos, persistindo no sonho. O interesse do filósofo está no momento do despertar, possível 

com a interrupção, com a imobilização do presente, que não significa desmobilização 

(MATOS, 1999, p.116). O “despertar” mobiliza-se em constelação. Isso significa dizer: o 

despertar põe em movimento e faz uso da constelação como potência de sua própria 

manifestação. Isso significa carregar consigo a abertura e o inacabamento da constelação, 

enquanto o “despertar” compõe e configura a própria constelação. O primeiro aparece como 

Arquivo “H, 17”, remetido ao Arquivo N – “Teoria do conhecimento, Teoria do progresso”, 

em “N 1, 9”.  

 

 

Delimitação da tendência deste trabalho em relação a Aragon: enquanto 

Aragon persiste no domínio do sonho, deve ser encontrada aqui a 

constelação do despertar. Enquanto em Aragon permanece um elemento 

impressionista – a ‘mitologia’ – (e a esse impressionismo se devem os 

muitos filosofemas vagos do livro), trata-se aqui da dissolução da 

‘mitologia’ no espaço da história. Isso, de fato, só pode acontecer através do 

despertar de um saber ainda não consciente do ocorrido (BENJAMIN, 

2009b, p. 925). 

 

 

                                                           
13

 Um exemplo do uso da constelação, talvez o melhor, estaria na Recherche proustiana, na qual o crítico Rolf 

Renner (2006, p. 653-654) escreve no posfácio ao segundo volume: “[...] a ‘constelação’ possui, por um lado, 

uma particularidade dinâmica: ela é o conhecimento do processo, que, ‘armazena em si’, um objeto. Por outro 

lado, baseia-se de maneira explícita em uma representação visual, que põe em contato contemplação e fantasia. 

Creio que esse termo ‘constelação’ possa ser transferido para a configuração narrativa da crítica de arte de Proust 

na Recherche, uma vez que sua crítica faz conviver em uma mesma constelação as obras mais diferentes e sua 

própria escrita.  [...] Proust também tenta tomar posse da realidade no jogo oscilante de reflexão ensaística, de 

crítica explícita e imanente, argumentação conceitual e com sinais visuais de sugestão operante”. Em: PROUST, 

Marcel. Em busca do tempo perdido: à sombra das raparigas em flor. vol 2. 3 ed. rev. São Paulo: Globo, 2006.   
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Como nos informa Bretas (2008, p. 20-21), é possível identificar um vínculo entre o 

Arquivo N e o Arquivo K – “Cidade de sonho e Morada de sonho, Sonhos de futuro, Niilismo 

antropológico, Jung”, com base num “vínculo ‘subterrâneo’” entre “o aspecto onírico, a 

questão epistemológica e a crítica à ideia de progresso”. Como “constelação do despertar”, a 

teoria do conhecimento de Benjamin visa acordar a massa do seu sonho, despertá-la de seus 

desejos oníricos, ou melhor, de seu devaneio místico. Porque, enquanto dormem, eles 

permanecem numa inconsciência (idem, p. 47) em relação à própria história (é possível 

lembrarmos do filme “O gabinete do Dr. Caligari” (1920), dirigido por Robert Wiene, em que 

um doutor especialista em sonambulismo utiliza um homem (Cesare, que estaria dormindo há 

23 anos) para realizar crimes, “previstos” pelo doutor. Francis, depois de encontrar seu amigo 

morto, decide investigar o doutor, a fim de desvendar a farsa. Ele termina num manicômio, 

em perseguição ao doutor, onde descobre ser ele o diretor. Com a ajuda de dois enfermeiros, 

tem acesso ao diário de Caligari, o qual contém informações a respeito dos experimentos 

perversos. O filme terminaria com o doutor sendo internado no manicômio. Todavia, o final 

foi alterado, com Francis apresentado como o maníaco delirando toda a narrativa do filme, 

projetando aí Caligari, o diretor do instituto, como seu inimigo. Dessa forma, o “despertar” do 

povo não é possível, visto tudo não passar do sonho de um louco) – por isso, o “coletivo que 

sonha ignora a história” (BENJAMIN, 2009b, p. 936) – e a felicidade só lhes aparece tal 

como a do epilético quando cessa seu ataque. E para esse coletivo que sonha, tudo lhe parece 

“sempre novo” e “sempre idêntico”, de forma a, como prossegue o filósofo, ainda no primeiro 

esboço, intitulado Arquivo M, remetendo aos Arquivos “S 2, 1” (p.588) e “K 2, 5” (p.437), 

escrever:   

 

 

Com efeito, a sensação do mais novo, do mais moderno, é tanto uma forma 

onírica do acontecimento quanto o eterno retorno do sempre igual. A 

percepção do espaço que corresponde a essa percepção do tempo é a 

superposição. Quando então estas formas se dissolvem na consciência 

iluminada, surgem em seu lugar categorias político-teológicas. E apenas sob 

estas categorias, que congelam o fluxo dos acontecimentos, forma-se em seu 

interior a história como constelação cristalina. – As condições econômicas, 

sob as quais a sociedade existe, a determinam não apenas em sua existência 

material e na superestrutura ideológica: elas encontram também sua 

expressão. Assim como o estômago estufado de um homem que dorme não 

encontra sua superestrutura ideológica no conteúdo onírico, assim também 

ocorre com as condições econômicas da vida do coletivo. O coletivo 

interpreta essas condições e as explica, elas encontram sua expressão no 

sonho e sua interpretação no despertar (idem, p. 936, grifos do autor). 
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Despertos desse sonho coletivo, como ocorreu segundo Benjamin, com a Primeira 

Grande Guerra, resta agora a esses homens que esfregam os olhos, a possibilidade de capturar 

o instante. Ainda lembrando-se de seus sonhos é preciso interpretá-los, no momento do “agora 

da cognoscibilidade”. Para isso, é preciso congelá-los em imagens, imagens históricas prenhes 

de um agora que exige sua leitura, de um presente que precisa ser previsto (MATOS, 1999, 

p.116). Imagens a demandar, todavia, alguém capaz de lê-las, capazes de torná-las legíveis, 

para se dissolverem, darem-se ao conhecimento. Esse instante, fugidio, que relampeja, lembra 

que os momentos decisivos passam voando, e, conforme Benjamin em um texto de 1933, A 

doutrina das semelhanças, “embora talvez possa ser recuperada, não pode ser fixada [...]. Ela 

se oferece ao olhar de modo tão efêmero e transitório quanto uma constelação de astros” 

(BENJAMIN, 2012a, p. 119), tal qual o momento do nascimento, que também é um instante, 

e mesmo assim, decisivo. Não são as coisas perenes a guardarem importância pela sua 

durabilidade, mas os instantes capazes de decidir o caminho da história, os quais possuem 

uma marca histórica.  

Com um conjunto de atenção, reflexão e preparação, somados ao acaso e à dispersão, 

diz-nos Gagnebin (2014, p. 111), esse indivíduo possui a possibilidade de identificar esses 

instantes e torná-las imagens: “uma estratégia impertinente de desatenção pelo caminho já 

traçado e de atenção por descaminhos que permitiriam, quem sabe, vislumbrar outras viagens, 

‘ouvir o inaudito’, ‘tocar o intocado’”, ao que a autora denomina “tática de desobediência”. 

No Arquivo N, Benjamin liga diretamente esse momento de despertar com o surrealismo: 

“[...] o momento de despertar seria idêntico ao ‘agora da cognoscibilidade’, no qual as coisas 

mostram seu rosto verdadeiro – o surrealista”. Em 1929, em “O Surrealismo: o último 

instantâneo de inteligência europeia”, Benjamin apresenta a ideia de “iluminação profana”, à 

partir da qual torna-se possível compreender o seu momento histórico, ao reconhecer a 

verdadeira face do sistema sob o qual se vive, naquelas coisas descartadas, convertidas em 

ruínas, mas que ascendem a uma possibilidade de interação com sua “energia revolucionária” 

(idem, p.25), valendo-se, inclusive, do acaso para compor uma imagem com o momento atual. 

Essa conjugação de tempos distantes pode servir de iluminação para a consciência que 

procura compreender seu tempo. Não é ao acaso o retorno de Benjamin ao barroco do século 

XVII para compreender o século XIX, e nem às passagens parisienses no século XIX, para 

compreender o século XX.        

Até o momento, a cesura e o despertar compõem um conjunto constelar afim da 

constelação, realçada em seu caráter estético para uma metodologia de leitura da história, 

reclama a formação de uma nova tradição, com vias a possibilitar a salvação do efêmero no 
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mundo das ideias, ou melhor, no campo da linguagem, através do conceito, o qual opera a 

mediação. Na sua relação tanto com o despertar como com a cesura, a constelação aparece 

como a formação nessa intermitência, o resultado da práxis, com aquilo surgido no instante da 

ruptura e formado para a contemplação. Contemplação realizada por quem se permite a 

atenção aos “descaminhos” e dispersão pelos “caminhos traçados”, a fim de criar “táticas de 

desobediência”, numa preparação para compreender o momento decisivo, saber reconhecê-lo. 

Isso implica uma práxis muito poderosa por parte do indivíduo, inspirando-se muito mais no 

materialismo e na antropologia do que nos narcóticos, ao mesmo tempo, sabido do instante, 

passante breve e, só podendo ser capturado como uma imagem. 

 

 

1.3.4 Imagem Dialética 

 

Observando a cronologia das metáforas benjaminianas com relação à constelação, no 

Arquivo N – “Teoria do conhecimento, Teoria do progresso”, de sua fase inicial (1928 até 

junho de 1935) para sua fase média (junho de 1935 até dezembro de 1937), onde predominam 

as ocorrências do termo, a relação do despertar vai dando lugar à imagem dialética, parecendo 

mostrar a predominância da força política com a qual ele considera o trabalho das Passagens 

e seu desejo de construir uma teoria do conhecimento crítica do mito do progresso.  Na 

primeira relação entre ambas, encontra-se a nota “N 2a, 3” (p. 504): 

 

Não é que o passado lança luz sobre seu presente ou que o presente lança sua 

luz sobre o passado; mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o 

agora num lampejo, formando uma constelação. Em outras palavras: a 

imagem é a dialética na imobilidade. Pois, enquanto a relação do presente 

com o passado é puramente temporal e contínua, a relação do ocorrido com 

o agora é dialética – não é uma progressão, e sim uma imagem, que salta. – 

Somente as imagens dialéticas são imagens autênticas (isto é: não-arcaicas), 

e o lugar onde as encontramos é a linguagem. 

 

 

Agora, uma das possibilidades da constelação é a formação resultante da “imagem 

dialética”; ela configura a constelação formando-a a partir de uma composição imagética. Na 

sua imobilização e aparição constelar, ela arranca a história “puramente temporal e contínua”, 

e faz a imagem saltar (springen) desse contínuo, revelando sua “pré” e “pós” história. A sua 

percepção parte justamente do cosiderado “antiquado”, segundo a moda, largado à margem 

como ruína, revelando ao pensador e/ou historiador atento características desses objetos: o 

esvaziamento de sentido e sua transformação em uma cifra de decadência, objeto arcaico, 

como cita Adorno, em sua carta incorporada ao trabalho (“N 5, 2”, p. 508). Sua ligação com 
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esse salto, salto originário, aparece logo em seguida, na sequência de citações extraídas e 

organizadas em Passagens, o reconhecimento, da parte de Benjamin, da influência de Goethe 

na definição de “origem”, aquela já inserida no livro sobre o barroco, e em suas reflexões, 

pretendendo fazer uso desse conceito no projeto: 

 

 

Origem – eis o conceito de fenômeno originário transposto do contexto 

pagão da natureza para os contextos judaicos da história. Agora, nas 

Passagens, empreendo também um estudo da origem. Na verdade, persigo a 

origem das formas e das transformações das passagens parisienses desde seu 

surgimento até seu ocaso, e a apreendo nos fatos econômicos. Estes fatos, do 

ponto de vista da causalidade – ou seja, como causas –, não seriam 

fenômenos originários; tornam-se tais apenas quando, em seu próprio 

desenvolvimento – um termo mais adequado seria desdobramento – fazem 

surgir a série das formas históricas concretas das passagens, assim como a 

folha, ao abrir-se, desvenda toda a riqueza do mundo empírico das plantas 

(BENJAMIN, 2009b, p. 504, “N 2a, 4”).
 
 

 

 

O “desdobramento” realiza-se partindo dos objetos históricos arrancados dessa “série 

de causalidades”, revelando uma riqueza de detalhes sobre esses mesmos objetos. Eles não se 

revelam somente mais ricos, mas também abrem-se a tudo que foi esquecido e recalcado: o 

passado encontra-se com o presente. E, ao contrário do desejo do historicismo, o passado 

originado daí é frágil, assumindo a forma de lampejos, os quais devem ser fixados nesses 

instantes se se quiser salvá-los. Seu reconhecimento é a tarefa da história materialista se tem 

por tarefa salvar a diferença. E sua escrita é a escrita desses momentos decisivos. A 

articulação de um passado lampejante visa resgatar esse passado das mãos dos dominantes, 

desejantes de uma história como história dos vencedores. Tal articulação busca encontrar a 

“novidade”: a rememoração daqueles que fracassaram pelos caminhos, foram impedidos e 

mortos de realizar a “revolução”, trazer para o palco da história a sociedade sem classes, onde 

não haveria nem inferior, nem superior. Se a história se repete como inferno, isso se dá pelas 

intervenções nesse resgate, sendo substituído por outro objeto repetidor da punição, repetidor 

do mito, não deixando, assim, escapar ao destino.  

A perda desse momento se apresenta, para Benjamin, como catástrofe. Essa perda 

converte todo o tempo histórico em “tempo homogêneo e vazio”, um tempo esvaziado de 

“agoras”, que procuram conhecer no passado “[...] a dinâmica do que nele está vivo” 

(KANGUSSU, 2014, p. 32) e de poder encontrar-se com o esquecido, reclamante de sua 

redenção. Um encontro repleto de tensões, ao ponto de tornar o próprio pensamento 

incapacitado de compreendê-lo. Sendo impossibilitado de dar uma forma conceitual ou 
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argumentativa, diz-nos Kangussu, a essa tensão, resta ao pensamento imobilizar a tensão, lá 

onde ela se apresenta mais tensa, para que seja possível, como na lembrança da intermitência: 

dar espaço para vagar por outros caminhos, procurando, por outras vias, uma forma de tornar 

cognoscível essa tensão imobilizada. A isso, Benjamin, dá o nome de “imagem-dialética”. 

Não sendo capaz de pensar a tensão, o pensamento imobiliza-a e a converte em imagem. 

Imagem, contudo, sem síntese, nem resolução da tensão. Ela simplesmente a põe, enquanto 

não surge uma forma capaz de dar conta dessa imagem; enquanto, em termos benjaminianos, 

não seja possível reconhecer seu “agora”.  

Tal imagem possui outra importância: ela coloca o pensamento e o pensador em 

questão quanto ao alcance de ambos. Eles, pensamento e pensador, tornam-se vacilantes, seus 

caminhos são frágeis, precisam parar e retornar, forçando-os a dispor de outros mecanismos 

para compreendê-lo: a respeito da arquitetura, Benjamin, trata de uma “recepção tátil”; 

reconhece no poeta francês Charles Baudelaire e no escritor francês Marcel Proust, o uso do 

corpo e seus sentidos para conhecer. Enquanto não encontra aquilo que revelará a imagem e a 

tornará cognoscível, o pensamento paralisa, por um choque, lembra-nos Kangussu (2014, p. 

33), essa incapacidade de ir adiante. 

 

 

Na constituição do objeto-mônada, a interferência é o choque causado pela 

paralisação do pensamento: o estancar-se do seu fluxo faz com que a 

constelação das tensões fique congelada, e o que se produz não é um 

conceito ou um argumento explicativo e sim uma imagem de pensamento, 

criada pela ‘dialética em suspensão’ (idem). 

 

 

Nessa suspensão, criando-se a mônada, o objeto precisa ser arrancado do contínuo 

“para constituir-se como objeto da história” (ibidem), um objeto com a funão de colocar o 

próprio presente em questão, pois no choque com o passado, em seus elementos esquecidos, 

nessa diferença, poderá surgir o “químico” revelador da imagem dialética no presente, 

alterando-o, ou dando-lhe as suas condições de transformação
14

. As imagens originadas da 

                                                           
14

 Um exemplo que pode nos ajudar a esclarecer essa aproximação, pode ser dada pelo poema “O cisne” que 

compõe os Quadros parisienses de Charles Baudelaire. Nesse poema, Baudelaire faz com o que o “antigo” 

apareça no “moderno”, ou melhor, apresenta o “moderno” como composição engendrada pelos elementos 

arruinados do “antigo”. Uma impressão que surge da modernização de Paris, durante as grandes obras 

perpetradas pela Barão Haussmann, destruindo desde prostíbulos, vielas, até alargando as ruas para evitar 

barricadas. O que permanece no final, como uma espécie de “alegoria” é a percepção de que a Paris é agora uma 

amontoado de ruínas, ruínas essas que permitem a lembrança dos vencidos e sem esperanças. A seguir, 

reproduzo a segunda parte. 

 

Paris muda! mas nada na minha melancolia   

Mudou! palácios novos, andaimes, blocos,  

Velhas alamedas, tudo para mim se torna alegoria,  
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tensão entre ambos, são “[...] pequenos fragmentos monadológicos, que trazem nas entranhas 

todas as forças, todos os interesses históricos em uma escala reduzida” (BENJAMIN, 2009b, 

p.594). A imagem dialética nos coloca perante a história como um processo dialético que 

busca não uma síntese totalizadora, mas as fissuras, as cesuras, as tensões não resolvidas, 

quando percebidas em seus momentos de perigo. Ela é a “cesura no movimento do 

pensamento”. Prossegue mais adiante: 

   
 

[n]aturalmente, seu lugar não é arbitrário. Em uma palavra, ela deve ser 

procurada onde a tensão entre os opostos dialéticos é a maior possível. 

Assim, o objeto construído na apresentação materialista da história é ele 

mesmo uma imagem dialética. Ela é idêntica ao objeto histórico e justifica 

seu arrancamento do continuum da história (ibidem, p.518, “N10a, 3”). 

 

 

Na passagem da fase média para a última, tardia (dezembro de 1973 a maio de 1940), 

a constelação sofre uma alteração, pode ser inserida no processo da imagem dialética. Essa 

                                                                                                                                                                                     

E minhas caras lembranças são mais pesadas que rochas. 

 

Também diante do Louvre uma imagem me oprime:  

Eu penso em meu grande cisne, com seus gestos loucos,  

Como os exilados, ridículo e sublime,  

E roído por um desejo sem trégua! e a seguir em você, 

 

Andrômaca, derrubada dos braços de um grande esposo,  

Gado vil, sob a mão do soberbo Pirro,  

Ao pé de um túmulo vazio em êxtase curvada;  

Viúva de Hector, ah! e mulher de Heleno! 

 

Eu penso na negra, emagrecida e tísica,  

Pisando na lama, e procurando, com o olhar alucinado,  

Os coqueiros ausentes da soberba África  

Atrás da imensa muralha do nevoeiro; 

 

Naqueles que perderam o que não se pode reencontrar  

Jamais, jamais! naqueles que bebem das lágrimas  

E mamam da Dor como uma boa loba!  

Nos magros órfãos que secam como uma flor! 

 

Assim na floresta em que meu espírito se exila  

Uma velha Lembrança soa como o pleno sopro de uma trompa!  

Eu penso nos marinheiros esquecidos numa ilha,  

Nos prisioneiros, nos vencidos!... e em muitos outros ainda!  

(BAUDELAIRE apud GATTI, 2009. Disponível em < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-512X2009000100008> Acesso em 20 fev 2015) 

 

De uma melancolia que paralisa a imagem da Paris e somente enxerga alegorias, Baudelaire passa a uma 

descrição do que aparece, imiscuindo “antigo” e “moderno”. Dessa aproximação, surge uma outra imagem que 

lhe surge como “um velho sopro de uma trompa”: a dos prisioneiros, a dos vencidos. Imagem que o coloca 

exilado em uma floresta. Porque, poderíamos pensar, essa imagem nem se dissipa, nem se resolve, mas 

imobiliza-se da sua tensão. Da mesma forma funciona a imagem dialética.  

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-512X2009000100008
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constelação aparece como “saturada de tensões”, de modo a tornar-se incompreensível, 

restando ao pensamento, cristalizá-la numa imagem dialética. Na imobilização, a cesura no 

continuum, criada pela imobilização, permite ao historiador materialista e ao filósofo 

reconhecer os elementos que compõem o pensamento. É importante ressaltar, nesse estágio, 

perante o pensamento surgem objetos, permanecendo enigmáticos, clamando por 

interpretação, mas sobre o qual, o pensamento, em sua paciência, procura conhecer e não 

vergá-lo aos desejos totalizadores daquele pensamento ansioso por tudo tornar idêntico a si, 

eliminando a diferença, ao invés de apresentá-la justamente aí. A respeito desse passado, 

como objeto, diz-nos Kangussu (2014, p.29), citando Benjamin: “[o] passado deixou atrás de 

si imagens que podem ser comparadas ‘àquelas que a luz imprime sobre uma placa sensível’, 

mas os reveladores capazes de revelar tais impressões só serão encontrados pelo futuro”. Elas 

se tornam “manchas”, poderíamos dizer acompanhando Benjamin, tendo perdido seu “agora 

da cognoscibilidade” aparecendo a nós como enigmas. E elas nos aparecem dessa forma, 

porque, ora não foi reconhecida, ora porque em sua época de aparecimento não havia o 

“revelador” necessário a sua “impressão”. Se, poderíamos dizer, “a arte pela arte”, conforme o 

filósofo, é assim considerada, pois não encontrou sua “bandeira”, a imagem dialética 

permanece assim pois não encontrou o químico, potente o suficiente, para revelá-la. Revelar 

não significa, contudo, dirimir as tensões, mas apresentá-las com um instante de importância 

política para o presente, a possibilidade de uma “saída”. 

Outrossim, a imagem dialética só aparece para quem a reconhece. Ela se revela 

somente “a uma época bem determinada – a saber, aquela na qual a humanidade, esfregando 

os olhos, percebe como tal justamente esta imagem onírica [...]” (idem, p. 506, “N 4, 1”). Ou 

seja, a partir de um “despertar”, tal como ele reconhece no trabalho de Proust: “[a]ssim como 

Proust inicia a história de sua vida com o despertar, toda a apresentação da história deve 

também começar com o despertar; no fundo ela não deve tratar de outra coisa” (ibidem, “N 4, 

2”). Um “despertar” que não é, necessariamente, um trabalho da lembrança. Ela pode, muito 

bem, como é o caso de Proust, nascer de uma “memória involuntária”, memória esta ligada ao 

paladar, à relação com os mais singelos objetos, demandando somente um encontro fortuito, 

mas com alguém preparado para reconhecê-los, para descobrir todas as possibilidades de 

desdobramentos desses objetos.   

A constelação permite “organizar” esses elementos em suas singularidades, 

reconhecê-los e configurá-los em seu ponto saturado de tensões. A cristalização dessa 

“forma” permite o aparecimento da imagem dialética, a correspondente do “objeto histórico”, 

com sua fisionomia política, pronta para buscar seu agora da cognoscibilidade.  
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[...] cada agora é o agora de uma determinada cognoscibilidade. Nele, a 

verdade está carregada de tempo até o ponto de explodir. (Esta explosão, e 

nada mais, é a morte da intentio, que coincide com o nascimento do tempo 

histórico autêntico, o tempo da verdade). [...] A imagem lida, quer dizer, a 

imagem no agora da cognoscibilidade, carrega no mais alto grau a marca do 

momento crítico, perigoso, subjacente a toda leitura (idem, p. 504-505, “N 3, 

1”). 

 

 

A imagem dialética convive no plano conceitual de Benjamin juntamente com a 

constelação. Tendo a constelação uma conotação esotérica, sendo, pela diferenciação, 

transformada, no plano metodológico benjaminiano a imagem dialética apresenta-se como o 

final desse processo; o ponto de chegada da trama de Benjamin,  “cristalizada” nesse plano do 

seu projeto materialista e político de composição da história. Ao mesmo tempo, a constelação 

apresenta-se como a configuração móvel, através da qual a imagem dialética, quando surgida 

das tensões, quando reconhecida, conseguiria encontrar um caminho possível para sua 

interpretação. Porque, ela (a constelação) consegue formar composições dos mais variados 

elementos, inserí-los em outras perspectivas, reconhecer suas fissuras e não encobrí-las. Em 

contrapartida, a imagem dialética oferece à constelação uma resistência contra os 

“horizontes”, diz-nos Didi-Huberman (2011, p. 85). Enquanto o “horizonte promete a grande 

e longínqua luz (luce)” (idem), “a imagem é pouca coisa: resto ou fissura (fêlure)” (ibidem, 

p.87). Como imagem dialética, essas fissuras e restos resistem aos perigos da totalização, 

fazem das pausas e cesuras, instantes de sobrevivência e liberdade, libertando-nos de qualquer 

intenção de buscar no “horizonte” as respostas para os problemas. A imagem dialética “é uma 

bola de fogo que transpõe o horizonte do passado” (BENJAMIN apud DIDI-HUBERMAN, 

2011, p. 117) e chega-nos ao presente, em sua luz fraca, mas pronta para liberar as fissuras 

que darão outra possibilidade de interpretação para a história, libertando nosso presente, 

permitindo-nos agir. Com isso, a transição do paradigma estético para o político se encerra, e 

agora a estética coloca-se à disposição, imiscuindo-se, da política como a possibilitadora do 

projeto benjaminiano da história, que cumpre fazer jus à memória dos oprimidos e da “corveia 

sem nome”.  

De certa forma, a constelação como método aparece como plano subterrâneo do 

projeto político, um plano de fundo (“N 1a, 3”, p. 501), no qual as coisas estão imobilizadas 

na imagem dialética e adquirem contorno e profundidade, aglomerando as forças 

revolucionárias do pensamento. Cabe aqui lembrar a primeira tese das Teses...: numa partida 

de xadrez, um autômato vence todos os jogos. Vence-os com a ajuda de um “anão feioso” 
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escondido, com o uso de artifícios, dentro do autômato. Sem o anão, o autômato seria apenas 

um objeto vazio sem a capacidade de jogar. Sem o autômato, o anão não conseguiria sequer 

entrar no jogo. Esse é a teologia, aquele o materialismo histórico. Ambos são vitoriosos 

juntos; fracassam em separado. A constelação anima e mobiliza, numa configuração as 

tensões, cristalizadas, a compor a imagem que permitirá um reconhecimento, uma 

identificação afetiva (serena, terna...), a fim de tornar-se o ponto de ruptura e, de sua 

consequente, transformação.  

 

 

1.4 A constelação em “Teses sobre o conceito de História” 

 

No seu último texto, considerado seu “testamento”, Benjamin retoma a constelação 

na Tese XVII e no apêndice “A” dessas teses. No primeiro, o filósofo utiliza a mesma citação 

também presente em Passagens, no arquivo N (10a, 3, p. 518), com alguma modificação, 

agora empregada com sua força política contra o Historicismo, quando a condena com duas 

poderosas metáforas: a do “tempo homogêneo e vazio” criado pela ideia de causalidade e a do 

“rosário” e suas contas, escorregando pela mão desse tipo de historiador. A tese XVII diz o 

seguinte: 

 

O Historicismo culmina de direito na história universal. Dela se destaca, pelo 

seu método, a historiografia materialista, de maneira talvez mais clara do que 

qualquer outra. A primeira não tem armação teórica. Seu procedimento é 

aditivo: ela mobiliza a massa dos fatos para preencher o tempo homogêneo e 

vazio. À historiografia materialista subjaz, por sua vez, um princípio 

construtivo. Ao pensar pertence não só o movimento dos pensamentos, mas 

também a sua imobilização (Stillstellung). Onde o pensamento se detém 

repentinamente numa constelação saturada de tensões, ele confere à mesma 

um choque através do qual ela se cristaliza como mônada. O materialismo 

histórico se acerca de um objeto histórico única e exclusivamente quando 

este se apresenta a ele como uma mônada. Nessa estrutura ele reconhece o 

signo de uma imobilização messiânica do acontecer, em outras palavras, de 

uma chance revolucionária na luta a favor do passado oprimido. Ele a 

arrebata para fazer explodir uma época do decurso homogêneo da história; 

do mesmo modo como ele faz explodir uma vida determinada de uma época, 

assim também ele faz explodir uma obra determinada da obra de uma vida. 

Este procedimento consegue conservar e suprimir na obra a obra de uma 

vida, na obra de uma vida, uma época, e na época, todo o decurso da 

história. O fruto nutritivo do que foi compreendido historicamente tem em 

seu interior o tempo como semente preciosa, mas desprovida de gosto (idem, 

2005, p. 130, grifos nosso). 

 

    

Aqui, o filósofo reafirma o caráter imobilizador de sua forma de filosofia. Fator ao 

qual volta a afirmar no final da Tese XVIIa, em que a “sociedade sem classes” seria a 
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“interrupção” do progresso na história. Tese, como afirma Löwy (2005), considerada 

essencial para compreender seu método: a análise monadológica das tensões saturadas e 

imobilizadas na constelação, através da qual será possível conhecer virtualmente a obra de 

uma vida, de uma época e de uma história. Para isso, é preciso fazer explodir o contínuo dessa 

história.  

Além da ruptura, permitindo a criação de uma constelação saturada de tensões, 

convertida numa imagem dialética, essa imobilização possibilita a aparição daquilo chamado 

por Benjamin de “chance revolucionária”, em favor dos oprimidos. Dos oprimidos, e não 

necessariamente do proletariado, o que coloca muito mais a experiência do sofrimento e do 

poder do testemunho, em revelia da pressuposição de uma classe. Mate (2011) atenta para 

esse aspecto. Ao considerar a constelação como criadora de mônadas
15

, as quais permitirão 

toda uma história, acentua-se aí a particularidade como ponto de referência da análise. O autor 

afirma que a leitura benjaminiana da história procura fazer da ruptura, ou da “exceção” o 

ponto de análise de toda a história, ao contrário de subsumí-la em justificativa na lógica de um 

todo. A particularidade de um evento torna-se o centro da investigação para se narrar a 

história. Aqui, tem-se o marginal como um importante observador a ser considerado.   

 

 

É irrelevante para a história universal o fato de os judeus ficarem ou irem 

embora; para a compreensão não importa o empobrecimento da sociedade e 

o fato de que se ampute uma parte de um coletivo ou da humanidade. Para 

Benjamin, não obstante, não basta a explicação da perda para poder seguir 

adiante com a interpretação da história universal. Com a expulsão, com 

efeito, não só se fratura uma sociedade, mas se rompe a lógica com que essa 

história quer explicar o conjunto dos fatos. Já não há universalidade possível 

se o que fica de fora é hermeneuticamente irrelevante (MATE, 2011, p.344).  

   

 

Tanto Löwy (2005) quanto Mate (2011) acentuam a influência de Charles Péguy 

sobre a leitura da história de Benjamin, justamente na ideia de progresso como uma ilusão de 

“águas paradas”, quando o natural seria a “violência” – nos termos de Péguy – ou o “choque” 

– nos termos de Benjamin – a proporcionar uma leitura justa e materialista da história, 

fazendo jus aos fracassados e considerados irrelevantes para a construção da história. 

Essa “irrelevância hermenêutica” da qual fala Mate, aparece já no Apêndice “A” às 

Teses..., sendo uma característica do Historicismo, quando o que ela faz é tentar procurar um 

                                                           
15

 A mônada é a forma na qual o objeto do conhecimento histórico sai ao encontro do historiador materialista. 

Ela não se apresenta a ele com a candura de um fato objetivo, mas com a arrogância daquilo que saltou do trem 

da história e se apresenta como detendo o segredo de uma nova visão do conjunto da história da humanidade 

(MATE, 2011, p.347-348). 
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“nexo causal” para construir a história. Nesse deslizar de causas, surgem as mais variadas 

justificativas, tornando moralmente justificáveis as realizações opressoras, colocando-as numa 

narrativa surgidas como passado necessário e invariável. Diz-nos Benjamin (2005, p.140): 

 

 

O Historicismo contenta-se em estabelecer um nexo causal entre os diversos 

momentos da história. Mas nenhum fato, por ser causa, já é, só por isso, um 

fato histórico. Ele se tornou tal postumamente, graças a eventos que dele 

podem estar separados por milhares de anos. O historiador que parte disso 

cessa de passar a sequência dos acontecimentos pelos seus dedos como as 

contas de um rosário. Ele apreende a constelação em que sua própria época 

entrou com uma determinada época anterior. Ele fundamenta, assim, um 

conceito de presente, como tempo-de-agora, no qual estão incrustados 

estilhaços do tempo messiânico. 

 

 

O problema da construção de uma história como “contas de um rosário” passando 

pelas mãos do historiador, filiado ao Historicismo, é a de se pensar a história presente como 

condição necessária, como tempo homogêneo e vazio, preenchido com “massas de fatos” 

considerados como causas, do passado já dado, devendo-se olhar para o futuro como 

desenrolar natural dessa mesma história. Esse tempo vazio enfraquece quem busca instaurar 

outro tempo, um “tempo-de-agora”, tempo este considerado, em cada um de seus instantes, o 

espaço de realização da revolução, o que exige duas coisas: atenção a esse instante de 

passagem fugidia no qual aparecem os “estilhaços do tempo messiânico” e o trabalho político 

promotor dessas aberturas. Benjamin nota, com essa visão pasteuridzada da história, uma 

perda da força revolucionária do proletariado quando foi levado a pensar nadar à favor da 

correnteza do progresso, conforme a Tese XI, crendo que o “desenvolvimento técnico 

parecia-lhe o declive da correnteza em cujo sentido acreditava nadar” (idem, p. 100), 

considerando, porventura, a ilusão do trabalho realizado pelo proletariado nas fábricas ser, por 

si só, considerado um “feito político”. Pior, quando a social-democracia definiu a “sociedade 

sem classe” como uma meta, uma “tarefa infinita” convertendo-se numa “antessala”, na qual 

se esperaria “com mais ou menos serenidade a chegada de uma situação revolucionária” (Tese 

XVIIa, idem, p. 134), da mesma forma como ocorre com os construtores da Babel kafkaniana 

que sequer chegam a erguer a torre, na perspectiva de serem possuidores de todo o tempo do 

mundo para melhorar, os historiadores converteram-se em anunciadores dos vencedores. E, 

aqui, parece pertinente uma citação do Péguy (apud MATE, 2011, p. 351), sobre esses 

historiadores, os quais na perspectiva de Benjamin identificam-se afetivamente com os 

vencedores e marcham em cortejo ao triunfo dos que não cessam de vencer (Tese VII): “[e]les 

se converteram nos tesoureiros do mundo, mas foi para dilapidar os tesouros. Eles se 
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transformaram nos contadores da humanidade, mas foi para aumentar constantemente o dever 

e reduzir o haver”.  

Para o historiador materialista, todavia, ao romper com essa forma de escrita, ele 

descobre outra possibilidade para a história. “Na realidade”, acrescenta o filósofo logo em 

seguida na sua tese XVIIa, “não há um só instante que não carregue consigo a sua chance 

revolucionária – ela precisa apenas ser definida como uma chance específica, ou seja, como 

chance de uma solução inteiramente nova em face de uma tarefa inteiramente nova” 

(BENJAMIN, 2005, p. 134). Ao reconhecer a “constelação” entre a sua própria época e uma 

anterior, o revolucionário pode perceber uma demanda não respondida no passado ainda 

ressoando no seu presente, a qual, sem a atividade política, não terá sua realidade 

transformada. “A entrada nesse compartimento coincide estritamente com a ação política” 

(ibidem). Poderíamos nos atrever a dizer que o passado passa feito uma estrela cadente, 

conectando os tempos no espaço do presente, revelando na esperança dos desesperançados 

para o qual foi acalentado, o aparecimento do momento decisivo. “A sociedade sem classes 

não é a meta final do progresso na história, mas, sim, sua interrupção, tantas vezes malograda, 

finalmente efetuada” (ibidem). 

A constelação é invocada como aquilo que rompe e urge, na necessidade de um 

tempo messiânico, para a criação de um tempo-de-agora, uma brecha pela qual poderia entrar 

o Messias. Mate (2011) chama a atenção para essa brecha, justamente como o ponto de 

partida para a transformação desse tempo homogêneo e vazio em tempo pleno. Juntam-se 

aqui a urgência política de ruptura e a força teológica, a clamar incessantemente pela 

redenção, pelo salvamento dos oprimidos, e pela instalação de um “real estado de exceção” 

(Tese VIII). Chama-se, pelo uso teológico, o passado remoto que se junta ao presente, adentra 

a constelação, cristalizando-se numa imagem dialética, permitindo no seu processo de 

conhecimento aquele caráter de posse a iluminar o caminho dos oprimidos na luta pelos 

documentos da cultura, pela sua política de transmissão. “A Konstellation é um encontro entre 

um passado que sai ao encontro, urgido pela necessidade de ser reconhecido em sua injustiça, 

e um presente consciente de estar necessitado; isto é, é o encontro entre um passado não 

amortizado e um sujeito em um momento de perigo” (MATE, 2011, p. 382). Na sua 

composição, ela também aparece como origem, ou seja, traz consigo o torvelinho que 

arrastará a gênese e impregnará o presente com a força capaz de reescrever a história, 

enquanto faz explodir de seu contínuo.   
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CAPÍTULO 2 – CONCEITO DE BARBÁRIE 

 
O inferno dos vivos não é algo que será; se existe, é aquele que já está aqui, 

o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. 

Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das 

pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de 

percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem 

contínuas: tentar saber reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é 

inferno, e preservá-lo, e abrir espaço.  

(Ítalo Calvino)  

 

Este capítulo tem a intenção de propor uma composição em torno do “conceito de 

barbárie”. Lembrando o paradigma aqui utilizado, procuramos criar um contorno com vias a 

demarcar um espaço para o conceito, pensando-o, não como uma aproximação direta, mas 

compondo uma constelação, na qual o conceito apareça, nas singularidades de suas 

manifestações nos textos de Benjamin. Mais do que uma relação com a “perda” ou “declínio” 

da experiência, a barbárie já integra, sub-repticiamente a obra benjaminiana, porque, como 

pudemos notar com a construção de seu paradigma estético, sempre houve uma preocupação 

com a ruptura com a ilusão de uma totalidade: na arte, na filosofia, na história. Como caráter 

de composição, nas cesuras, interrupções e descontínuos, a Barbárie aparece-nos mais como o 

avesso do tecido sobre o qual se tece a Cultura, do que sua oposição anuladora. Sob o 

paradigma estético, pode-se conhecer a convivência de múltiplas diferenças, relações essas 

nascidas das tensões, das aproximações nunca perfeitas, das possibilidades de erros, de 

encontros equivocados, mas de alguma forma, mesmo efêmeras, conseguem promover uma 

convivência enriquecedora para o mundo, criadora de obras para o mundo, dando ao caos uma 

forma neste mundo. Essas diferenças ora violentas, ora destrutivas, impossíveis de se viver, 

deixa rastros e participam desse espaço da Barbárie. 

Numa mudança de perspectiva, mas não de critérios (diz Benjamin), é possível 

pensar, numa postura ética, sobre aquilo é tornado desconhecido, esquecido e não transmitido 

no caminho da história, ou mitificado, diga respeito ao conhecimento, à violência ou ao 

progresso. Desse modo, ao propor um “conceito positivo de barbárie”, parece-nos, Benjamin 

deseja fazer uso desse poder destrutivo para repensar uma nova postura política, para a arte e 

para a história, ao usar forças de destruição sobre a razão petrificada, engendradpora de novos 

mitos. Essa postura não é necessariamente racional, mas não é também mítica, porque procura 

enveredar “com um machado afiado da razão os caminhos onde vicejam o mito”. Mas, ao 

mesmo tempo, reconhece nessa nova postura o equivalente de uma “pobreza”, pobreza essa 

com a qual devemos aprender a viver, a fim de construir uma outra possibilidade de história. 

Como isso funciona? Conta León Bloy (apud MATE, 2011, p.393-394) que um viajante, 
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percorrendo um dos lugares mais pobres, encontra-se com um mendigo, comendo um pão 

negro, um pão pobre em nutrientes e barato. Comovido, entrega-lhe um pão branco, mais fino 

e rico. O pobre, sem agradecer a doação, fatia o pão branco e come junto com o pão preto. O 

viajante fica estupefato com essa cena, jamais esquecida: o pobre comeu o pão da necessidade 

junto com o pão da satisfação. Lembra ele, o burguês sempre come o pão branco, deixando 

aos seus escravos o preto. Esse último só será comido pelo burguês, talvez, quando o primeiro 

acabar. Daí, Mate (2011, p. 394 grifo nosso) nos dá a seguinte interpretação: 

 

O pobre come o pão preto da necessidade junto com o branco da satisfação, 

enquanto o rico se farta do pão branco sem ter ideia da necessidade que o 

produz. A força da pobreza é que não dissocia satisfação de necessidade, 

isto é, experimenta em suas próprias carnes que a satisfação é resposta à 

necessidade e não geração de necessitados. 

 

 

Pensar um conceito positivo de barbárie está nessa mesma perspectiva. Significa 

pensar do ponto de vista do pobre, do necessitado sabedor da verdadeira barbárie ser a 

geração de necessitados, e não a necessidade. Não se pode esquecer a Cultura como o pão 

branco com o qual nos alimentamos, mas que, para sua existência, é preciso haver aqueles que 

serão esmagados para o florescimento de sua “beleza”. Para que a Cultura não seja a barbárie, 

é preciso um esforço ético de começar a erguê-la levando-se em consideração as fissuras, as 

histórias esquecidas e fracassadas. Uma cultura construída com as ruínas, os restos, os trapos 

da cultura. Assim, a denúncia benjaminiana de que “todo documento de cultura é também 

documento de barbárie” transformar-se-á numa lembrança ativa de que os documentos de 

barbárie selam os documentos de cultura.     

Nessa composição do conceito de barbárie, utilizamos três elementos da obra 

benjaminiana, os quais perpassam sua obra: a violência, o descontínuo da escrita da história e 

o estado de exceção. Cada um, a sua maneira, denuncia a entrada da barbárie na Cultura e, ao 

mesmo tempo, no caráter dialético com o qual se apresentam, fornecem uma linha de 

pensamento para a compreensão da positividade procurada por Benjamin para dar a conhecer 

o conceito de barbárie.   

    

 

2.1 Violência e Direito 
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Benjamin inicia seu trabalho em “Crítica da violência – crítica do poder” (Zur Kritik 

der Gewalt
16

, 1921) já apontando o viés de sua crítica: a relação com o direito e a justiça para 

uma crítica da violência/poder. Uma relação, na crítica desenvolvida por Benjamin, como um 

experimento aporético, na concepção de Derrida (2010), já não existente no moderno direito. 

A justiça, em sua concepção, só pode ser encontrada na esfera divina, inacessível à 

humanidade, só podendo ser experimentada como impossibilidade, “a experiência daquilo que 

não podemos experimentar” (DERRIDA, 2010, p. 30). Assim, Benjamin enveredará pelo seu 

ensaio na diferenciação da crítica pensada com relação ao direito e com a justiça, mostrando 

como a primeira (criadora e/ou mantenedora do direito) não possui uma relação com a 

segunda (destruidora de todo direito). Bem lembra Gagnebin (2014, p.54), a escrita desse 

texto ocorre no momento da ocorrência da “revolução alemã [novembro de 1918] (proclamou 

a República, com a derrubada do Império)” e a “derrota do movimento dos conselhos 

operários e do assassinato de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht pela polícia berlinense em 

janeiro de 1919”. 

Esse tipo de crítica é possível somente quando a violência/poder é pensada de um 

ponto de vista ético, na qual sua crítica considera a violência como princípio, 

independentemente dos meios e dos fins, sejam eles justos ou injustos. Aqui, Benjamin se 

diferencia das duas correntes do direito, natural e positivo, porque ambos partem do 

pressuposto dogmático de que meios justos sempre alcançarão fins justos, e fins justos serão 

possíveis através de meios justos (BENJAMIN, 1986, p. 161), tornando a violência/poder 

uma ferramenta na mão dessas formas do direito, ao contrário de um “meio puro”, 

possibilitando-lhe, assim, a crítica. O “critério de justiça” deixa de ser o centro de vigência do 

uso da violência e, em seu lugar, procura-se a legitimação da própria violência.  

Essa proposta benjaminiana burla a consideração de uma “relação elementar de toda 

ordem jurídica”, isto é, a relação “de meios e fins”, preocupação tanto do direito natural como 

                                                           
16

 Toda a polissemia do termo é trazido por Derrida (2010, p.10): “[...] As palavras Walten e Gewalt têm um 

papel decisivo em certos textos do Heidegger, ali onde não saberíamos traduzi-las simplesmente nem por força 

nem por violência, e isso num contexto em que, aliás, Heidegger se aplicará a mostrar que, por exemplo em 

Horácio, Dike, a justiça, o direito, o julgamento, a pena ou o castigo, a vingança etc., é originalmente Eris (o 

conflito), Streit, a discórdia ou o pólemos, ou a Kampf, isto é, também adikia, a injustiça”. Também, Albornoz 

(2002, p. 50) retoma a polissemia desse termo: “[...] a polissemia de Gewalt em alemão, que significa violência 

mas também poder; sua primeira acepção é a mesma de Macht, poder ou potência; segue-se a se Stärke, força; 

depois, a de Heftigkeit, veemência, e a de Zwang, que quer dizer coação, constrangimento. O sentido próprio de 

violência só aparece em quinta posição, quando Gewalt é o radical, complementado por Tätigkeit. Gewalttätig 

como adjetivo, é sem dúvida aplicável a quem age com violência. Nota-se que na forma verbal gewaltwenden 

(usar de violência), a raiz Gewalt carrega o pleno significado de violência. Mas, é somente na forma negativa 

que a palavra escapa a toda ambiguidade. Seja como adjetivo, advérbio ou substantivo, as formas dependentes de 

Gewaltlos indicam sempre negações de violência: não-violento, sem violência; a não-violência se diz 

Gewaltlosigkeit. Gewaltsam é violento ou violentamente, sem outra acepção, da mesma forma que o substantivo 

Gewaltsamkeit indica algo adjetivado como violento.  
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do direito positivo, de modo que Benjamin não se atenta somente às diferenças entre ambas, 

mas, principalmente, àquela semelhança compartilhada. Semelhança que não permite a essas 

correntes do direito colocarem-se a pergunta proposta pelo texto benjaminiano: qual o valor 

moral da violência como “meio puro”?; qual seu valor como “princípio” ainda que meio para 

fins justos.? 

O direito natural enxerga a violência como meio natural para se alcançar fins justos. 

Ela é uma ferramenta, “[...] um produto da natureza, por assim dizer, uma matéria-prima 

utilizada sem problemas, a não ser que haja abuso da violência/poder para fins injustos” 

(BENJAMIN, 1986, p. 160). Com isso, o direito natural, a fim de garantir a justiça dos fins, 

busca legitimar seus meios. Esse condicionamento dos meios é um limite na concepção 

benjaminiana, pois torna-se um legitimador de qualquer meio que vise uma “justiça” em seus 

fins. Ao considerar que um fim é justo, esse tipo de direito esquece (e provavelmente a busca 

de um direito sob a perspectiva de uma “‘filosofia’ da história” é aqui lembrada) que a 

percepção do que seja “justo” ou “injusto” modifique-se historicamente. O condicionamento 

dos meios como deseja o direito natural implica a “universalização” da “justiça” dos fins, ao 

ponto de considerar que ela não se alterará ao longo do tempo. E o poder/violência que nasce 

da legitimação desses meios é também considerada natural, e portanto, legítima.  

Contrário a essa corrente do direito, o direito positivo busca cessar qualquer princípio 

natural existente na determinação da legitimidade de uma violência/poder e enquadrá-la 

juridicamente, transformando qualquer relação com a justiça em uma relação jurídica de 

legitimação. Essa forma do direito visa avaliar os meios para garantir que os fins sejam justos, 

isto é, a justiça dos fins só pode ser alcançada se os meios empregados forem necessariamente 

justos. O “direito positivo exige de qualquer poder/violência uma explicação sobre sua origem 

histórica, a qual, sob certas condições, recebe sua legitimação, sua sanção”. (idem, p. 162). 

Isso o torna, conforme Benjamin, cego ao caráter incondicional dos fins, de modo que os 

meios deverão sofrer a atuação de um “caráter legislador” com vias a garantir a justiça dos 

fins. Ou melhor, não mais a justiça. Em seu lugar aparece a legitimação dos fins, convertido 

em “fins jurídicos”. O direito positivo, assim, procura cercear todos os “fins naturais”, a 

exemplo do caso do “grande criminoso”, pelo fascínio sobre a população, devida pela sua 

capacidade de burlar, individualmente, as normas, lembrando aos indivíduos esse 

poder/violência esquecido e controlado, uma violência ao dispor do próprio indivíduo, 

substituindo-os por “fins jurídicos”, convertidos em normas, no poder de garantir, mesmo por 

“força de lei”, a vigência dos fins jurídicos e do direito, somente cabendo a esses o direito à 

violência – pois, concebendo-se, por exemplo, que o “homem é lobo do homem”, sem as 
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devidas normas, a barbárie seria a regra. “[O] direito considera o poder na mão do indivíduo 

um perigo de subversão da ordem judiciária. Um perigo no sentido de impedir os fins 

jurídicos e a executiva judiciária”. (BENJAMIN, 1986, p. 162). O direito converte-se em fim, 

substituindo a justiça, utilizando a violência/poder (Gewalt) como “meio institucional” para 

garantir e manter o direito, transformado a violência agora em poder (Macht) necessário ao 

direito. Ou seja, a violência passa a ser uma ferramenta do poder (Macht) com o fim de 

manter o próprio direito.  

 

 

A função do poder/violência, na institucionalização do direito, é dupla no 

sentido de que, como o seu fim, usando a violência/poder como meio; e, por 

outro lado, no momento da instituição do fim como um direito, não dispensa 

a violência/poder instituinte do direito, estabelecendo como direito não um 

fim livre e independente de violência (Gewalt), mas um fim necessário e 

intimamente vinculado a ela, sob o nome de poder (Macht). A 

institucionalização do direito é a institucionalização do poder, e nesse 

sentido, um ato de manifestação imediata da violência. A justiça é o 

princípio de toda instituição divina de fins, o poder (Macht) é o princípio de 

toda institucionalização mítica do direito (BENJAMIN, 1986, p. 172). 

 

 

Esse poder permite o uso da violência para se legitimar como poder, mantendo a 

ordem do destino, espaço da culpa e expiação. Ao mesmo tempo em que perpetuaria a 

violência como ferramenta e fundamento de sua própria ordem, trataria de deslegitimar 

qualquer outra forma de violência, aniquiladora, não aparecendo como fim. “A justiça é o 

princípio de toda instituição divina de fins [...]” (ibidem). “Ali fica patente que a função 

primordial de todo poder/violência instituinte do direito é garantia do poder em si, muito mais 

do que a obtenção de maiores lucros” (ibidem). Para tentar nos fazer compreender essa 

perspectiva, Benjamin não deixa de citar dois exemplos, um proveniente de Anatole France: 

“[o]s senhores proíbem igualmente aos pobres e aos ricos de pernoitarem debaixo da ponte”; 

o outro, mais claro, provém de Sorel, quem, segundo o filósofo, supôs que, “nos primórdios, 

legislar (Recht) tenha sido um privilegiar (“Vor”-recht) os reis ou os grandes”. Primeiro, cria-

se uma aparência de igualdade perante a lei, tendo como fundamento somente controlar os 

incapazes de enfrentar a violência do poder (Macht) que, por sua vez, privilegia aqueles 

capazes de mantê-lo. Benjamin não deixa escapar despercebido a respeito disso: “da 

perspectiva da violência/poder, a única a poder garantir o direito, não existe igualdade, mas, 

na melhor das hipóteses, existem poderes/violências do mesmo tamanho” (ibidem). Assim, o 

direito não visa revolucionar as estruturas sociais. Visa, porém, perpetuar os privilégios dos 

possuidores poder/violência para se manterem.  
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Zizek (2014, p. 42) não deixa de apontar o significado desse poder, entranhado na 

sociedade, sem ter a menor intenção de aniquilar a estrutura que sustenta as mais diversas 

violências. Com o exemplo dos “comunistas liberais”, ele deseja mostrar que tais empresários 

aglomeradores de fortunas desejam “retribuir”, através de doações, instituições filantrópicas, 

são, na verdade, “a encarnação direta do que está errado no sistema enquanto tal” (idem), pois 

dependem desse sistema para fazerem suas fortunas.  

 

 

Os mesmos filantropos que dão milhões de dólares para combater a Aids ou 

promover a educação arruinaram a vida de milhares de pessoas através da 

especulação financeira e criaram assim as condições para a emergência da 

mesma intolerância que pretendem combater (ibidem).   

 

     

Apesar do contexto contemporâneo ao qual se aplica o exemplo de Zizek, não 

podemos esquecer, em alguma medida, a aplicação como exemplo à perspectiva do 

pensamento de Benjamin, sendo, portanto, um exemplo contemporâneo de uma “repetição”. 

Por isso, é interessante dar prosseguimento ao exemplo de Zizek, e sua possível solução ao 

problema, em nada deixando de ser violenta. Prossegue (2014, p. 42-43): 

 

 

Então o que é que devemos fazer com o nosso comunista liberal – que é sem 

dúvida um bom homem e certamente está bastante preocupado com a 

pobreza e a violência no mundo e ainda por cima pode se dar ao luxo de ter 

essas preocupações? Que fazer, com efeito, com um homem que não pode 

ser comprado pelos interesses das grandes corporações porque é seu 

coproprietário, que sabe o que diz sobre a luta contra a pobreza porque lucra 

com ela, que exprime honestamente a sua opinião porque é tão poderoso que 

pode fazê-lo, que é intrépido e prudente ao promover inexoravelmente suas 

iniciativas sem ter em conta os seus interesses pessoais porque todas as suas 

necessidades se encontram satisfeitas e que, além disso, é um bom amigo, 

sobretudo de seus colegas de Davos [cidade suíça onde a elite de gestores, 

políticos e personalidades midiáticas se reúnem para “convencerem-se a si 

mesmos de que a globalização é o melhor remédio”]? Bertold Brecht 

apresentou uma resposta a estas interrogações em seu poema intitulado 

‘Perguntas a um bom homem’: 

 

Avança: ouvimos 

dizer que és um homem bom. 

Não te deixas comprar, mas o raio 

que incendeia a casa, também não 

pode ser comprado. 

 

Manténs a tua palavra. 

Mas que palavra disseste? 

És honesto, dás a tua opinião. 

Mas que opinião? 

É corajoso. 
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Mas contra quem? 

És sábio. 

Mas para quem? 

Não tens em conta os teus interesses pessoais. 

Que interesses consideras, então? 

És um bom amigo. 

Mas serás também um bom amigo da gente boa? 

 

Agora, escuta: sabemos 

que és nosso inimigo. Por isso 

vamos encostar-te ao paredão. Mas tendo em conta os teus méritos 

e boas qualidades 

vamos encostar-te a um bom paredão e matar-te 

com uma boa bala de uma boa espingarda e enterrar-te 

com uma boa pá na boa terra. 

 

Como bem lembra Derrida (2010, p.70-71), Benjamin tem em vistas não somente a 

legislação europeia, mas também um “momento seguinte de uma guerra e de uma anteguerra 

que viu o desenvolvimento mas também o malogro na Europa, do discurso pacifista, do 

antimilitarismo [...]”, a partir da qual desenvolve-se sua crítica. Uma corrente do direito em 

busca de uma espécie de “cálculo” da justiça. O direito é a forma calculável da justiça, 

institucionalizando a violência e usando-a como força para manter o direito. Essa força será 

denominada como “poder mítico” do direito. Um tipo de poder interligo à culpa e à expiação 

como sua forma de manifestação. O direito enreda-se como poder mítico para inscrever o 

indivíduo na trama do destino, inescapável, para que ele [o direito] manifeste-se e mostre seu 

poder/violência. Para Benjamin isso já demonstra a decadência do direito e, por que não, da 

democracia, como aponta Derrida (2010, p. 108), visto esse direito não tolerar os “direitos 

naturais” (do indivíduo em fazer uso da violência ou em mentir e tirar proveito disso, ou seja, 

de decidir-se e responsabilizar-se) e de um povo que possa contrariar a ordem jurídica (a 

Greve Geral Proletária) e escapar ao próprio direito (a exemplo das festas anômicas, como o 

“carnaval” em Agamben (2004) e/ou o fascínio popular pelos “grandes” bandidos), quando 

este não é determinado ou acordado – foge à determinação das normas jurídicas estabelecidas. 

Daí a busca, como nos mitos, para culpar e punir os indivíduos, não para criar um 

novo direito, senão para mostrar a força que possui a fim de manter-se. Arrancar o “poder 

mítico” do direito, ou melhor, desconstruir essa relação como “necessária”, implica, na 

concepção de Chaves (2003, p.32), alcançar “no plano imediato, a rejeição dos emblemas 

justificadores da guerra, e no plano mediato, reflexivo, uma concepção de crítica fundada 

numa filosofia da história”. A justiça, ao contrário, é imediata e não instaura nenhum direito, 

nenhuma nova ordem, como o caso citado por Benjamin, de Corah (Números, 16) em que os 
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pecadores são engolidos pela terra juntamente com todas as suas posses e todos de uma vez, 

sem nenhum derramamento de sangue. “[...] [A] justiça, por mais inapresentável que 

permaneça, não espera. Ela é aquilo que não deve esperar. Para ser direto, simples e breve, 

digamos isto: uma decisão justa é sempre requerida imediatamente de pronto, o mais rápido 

possível” (DERRIDA, 2010, p. 51-53). A justiça divina é concebida por Benjamin como 

“destruidora do direito”. Ela não cria ordem alguma, nem na trama do destino instaura um 

poder ou demonstra sua força no castigo. O poder divino é sua própria manifestação. Nas 

palavras de Derrida (2010, p.54), “[a] justiça permanece porvir, ela tem por vir, ela é por-vir, 

ela abre a própria dimensão de acontecimentos irredutivelmente porvir”. Uma dimensão 

impossível de experienciar, pois, ela escapa às determinações e decisões humanas.  

 

 

A violência divina é a mais justa, a mais efetiva, a mais histórica, a mais 

revolucionária, a mais decidível e a mais decisória. Mas, como tal, ela não se 

presta a nenhuma determinação humana, a nenhum conhecimento ou 

‘certeza’ decidível de nossa parte (idem, p. 129). 

 

Ou seja, a violência divina é algo que escapa à lei, essa instância legislada, forma 

calculável da justiça, presente na forma do direito, ou assim creem as duas correntes do direito 

ao qual Benjamin tece suas críticas. “A ‘violência divina’ representa as intrusões brutais de 

uma justiça para além da lei” (ZIZEK, 2014, p. 141). Uma violência, para além desse direito, 

e também da sua possibilidade de legislação, deixa ao indivíduo a responsabilidade sobre a 

possibilidade de cumprir ou não a lei.  

 

 

[...] ‘Não matarás!’. Esse mandamento encontra-se, como o próprio Deus, 

diante do ato, para que este não se realize. Mas, do mesmo modo como o 

medo da punição não deve ser o motivo para se respeitar o mandamento, este 

também é inaplicável, incomensurável em relação ao ato consumado. Do 

mandamento não pode ser deduzido nenhum julgamento do ato. Assim, não 

se pode nem prever o juízo do ato nem a razão desse juízo. Por isso, não têm 

razão os que justificam, com base no mandamento, a condenação de 

qualquer homicídio. O mandamento não existe como medida de julgamento, 

e sim como diretriz de ação para a pessoa ou comunidade atuante, as quais, 

na sua solidão, têm de se confrontar com ele e assumir, em casos inauditos, a 

responsabilidade de transgredi-lo (BENJAMIN, 1986, p. 173-174).  

 

 

Para melhor compreender esse pensamento, é possível recorrer ao caso dos Jovens 

Vizinhos da obra de As afinidades eletivas de Goethe, quando a jovem decide cometer 

suicídio. Benjamin deixa claro que a moça, com sua decisão, não se interessa pelo julgamento 

terreno, mas somente a ela lhe importa o julgamento divino, com o qual se confrontará. Ela se 
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liberta, e nesse momento, consegue alcançar sua felicidade. Ela se liberta das amarras do 

destino. É salva pelo amor de sua vida, e tem seu amor correspondido. Ou seja, assumindo 

toda a responsabilidade pelos seus atos, decida em “sua solidão”, visto ela pensar e preparar 

sem contar e sem fazer perceber a ninguém, a jovem consegue libertar-se. Tal violência, 

conforme Zizek (2014, p. 156) “pertence à ordem do Acontecimento”, de modo que não 

existem “critérios ‘objetivos’ a nos permitirem identificar um ato como sendo da violência 

divina”. É um porvir, não significando necessariamente a existência de um sentido, “antes, é 

um signo sem sentido”, que “ataca vinda do nada”, como uma espécie de “assunção heroica 

da solidão da decisão soberana”, correspondendo, conforme o filósofo esloveno, ao “velho 

adágio latino vox populi¸vox dei [...]” (idem, p. 156-157).   

O direito, em contrapartida, quando a violência se propaga como mito, aparece 

desconectada da busca pela justiça, restando-lhe o caráter legislador garantidor dos fins 

jurídicos. Dois exemplos são apresentados por Benjamin: “a figura do ‘grande’ bandido” e 

“direito de greve dos operários”. O primeiro como o resquício da violência individual 

resistente à ordem jurídica que tenta domá-la, obrigando o direito a revelar-se com sua força 

mantenedora. O segundo como garantia jurídica, apresentando os limites do direito, ao ser 

capaz de tomar por ilegal um direito cuja realização foje ao seu cálculo, às determinações 

arranjadas por lei. Ambas revelam a força mantenedora do direito. Porém, ao mesmo tempo, 

como no caso da greve, “mostra que a violência/poder é capaz disso, que ela tem condições de 

instituir relações jurídicas e de modificá-las, por mais que o sentimento de justiça possa se 

achar ofendido com isso” (BENJAMIN, 1986, p. 164). Ela é capaz de instaurar um novo 

direito. A violência converte-se em ferramenta com a capacidade de sancionar o direito.  

Como atenta Derrida (2010, p.94-95), não é possível determinar o valor jurídico, 

como algo ilegal, dessa forma de violência, pois ela, antes de mais nada, destrói o estatuto 

anterior, isto é, todo o sistema com “poder” de avaliá-lo e, portanto, legitimá-lo. A violência 

instauradora não possui parâmetros para uma avaliação sobre sua possibilidade de 

legalização, porque, ela se converte no fundamento que sustenta toda a nova ordem surgida 

com essa violência. Ela poderá ser vista como barbárie para quem perdeu o direito ao 

ordenamento do poder/violência, e ao mesmo tempo, poderá ser (re)conhecida como o 

poder/violência criador de uma nova ordenação, um novo direito, “mais justo”. Por essa 

característica, tornar-se-ia muito difícil de criticar qualquer forma de violência instauradora. 

E, ao mesmo tempo, mostra como o próprio direito possui na violência um fundamento de 

ordenação. É justamente essa capacidade instauradora que o direito perdeu, na percepção de 

Benjamin, e ao qual ele chama a atenção para a sua possibilidade de retorno.   
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Por um lado, parece mais fácil criticar a violência fundadora, já que ela não 

pode ser justificada por nenhuma legalidade preexistente, e parece portanto 

selvagem. Mas por outro lado, e nessa virada consiste todo o interesse desta 

reflexão, é mais difícil, mais ilegítimo criticar a mesma violência fundadora, 

já que não podemos fazê-la comparecer diante da instituição de nenhum 

direito preexistente: ela não reconhece o direito existente no momento em 

que funda um outro. Entre os dois termos dessa contradição, há a questão 

daquele instante revolucionário inapreensível, daquela decisão excepcional 

que não pertence a nenhum continuum histórico e temporal, mas no qual, 

apesar disso, a fundação de um novo direito joga, por assim dizer, com algo 

de um direito anterior que ela estende, radicaliza, deforma, metaforiza ou 

metonimiza, e essa figura tem aqui os nomes de guerra ou de greve geral. 

Ela apaga ou embaralha a distinção pura e simples entre fundação e 

conservação. Ela inscreve a iterabilidade na originariedade, e é o que 

chamarei de desconstrução em obra, em plena negociação: nas próprias 

‘coisas’, e no texto de Benjamin. (idem) 

 

 

O Estado moderno, tal como Benjamin o reconhece, não está interessado no poder da 

violência instauradora de um novo direito que moveria seus fundamentos, mas na própria 

manutenção de seu status quo, permitindo aos parlamentares a manutenção de seu poder 

(Macht). Isso encerra a possibilidade do indivíduo ter “direito ao direito” (ibidem, p. 82), de 

poder conceber o direito como uma garantia para reivindicar as próprias possibilidades de 

transformar o direito, de instaurar uma nova ordem correspondente à busca da justiça, mesmo 

como experiência da impossibilidade. O problema, segundo Benjamin, é o uso compulsivo da 

violência “como meio para fins jurídicos”, a exemplo do serviço militar obrigatório.  

 

 

Pois a subordinação dos cidadãos às leis – no caso, à lei do serviço militar 

obrigatório – é um fim jurídico. Se a primeira função da violência passa a ser 

a instituição do direito, sua segunda função pode ser chamada de 

manutenção do direito. Uma vez que o serviço militar obrigatório é um caso 

de aplicação do poder/violência mantenedor do direito (que, em princípio, 

não se distingue dos outros casos de aplicação desse poder), sua crítica 

realmente eficaz não é tão simples como querem os pacifistas e ativistas com 

suas declamações. Ela coincide com a crítica de todo e qualquer 

poder/violência judiciário, ou seja, com a crítica do poder/violência legal ou 

executivo, e não pode ser realizada por menos (BENJAMIN, 1986, p.165).  

 

 

A crítica de Benjamin persiste, invadindo agora outros âmbitos do “fim jurídico” aos 

quais se aplicam o direito, revelando as origens da própria ordem do direito: a pena de morte e 

a polícia. Quando se decreta a pena de morte, principalmente, “no caso de delitos contra a 

propriedade, em relação aos quais parece totalmente ‘desproporcional’”, não sendo uma pena 
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qualquer
17

, procura-se, como afirma Benjamin, não somente “[...] punir a infração da lei, mas 

afirmar o novo direito. Pois, no exercício do poder sobre vida e morte, o próprio direito se 

fortalece [...]” (idem, p. 166). E nesse fortalecimento desvela-se um “elemento de podridão” 

colocando o direito em contato com o “destino em pessoa” para fazer cumprir a lei. Como já 

vimos anteriormente, tecer uma crítica sobre esse aspecto amalgamado entre o direito e o 

destino é a chave para desvincular a violência da compulsão pelos fins jurídicos. Ligar o 

cumprimento da lei ao “destino” implica fazer da culpa e da punição a manifestação do 

direito. E nada disso tem a ver, como lembra Agamben (2008, p. 28-29), com a verdade ou 

com a justiça, mas apenas com a “confissão do erro judicial”. Inocente nesse mundo é 

somente quem “[...] passa pela vida sem julgamento”. 

O outro âmbito lembrado aqui é a polícia, “numa relação muito mais contrária à 

natureza que a pena de morte, numa mistura por assim dizer espectral
18

”. A polícia aparece 

como a fantasmagoria do poder do Estado em seu desejo de manter-se no poder, pois, 

funcionando como um poder/violência, a polícia não possui poder de instituir leis, de 

promulgar leis, a não ser por “força de lei”, ao baixar decretos. A relação poder instituinte-

poder mantenedor é suspensa nessa “figura” do Estado, já que  

 

 

[o] poder da polícia se emancipou dessas duas condições. É um 

poder/violência instituinte do direito – cuja função característica não é 

promulgar leis, mas baixar decretos com expectativa de direito – e um 

poder/violência mantenedor do direito, uma vez que se põe à disposição de 

tais fins. A afirmação de que os fins do poder/violência policial seriam 

sempre idênticos aos do direito restante ou pelo menos ligados a eles, é falsa. 

Na verdade, o ‘direito’ da polícia é o ponto em que o Estado – ou por 

impotência ou devido às inter-relações imanentes a qualquer ordem 

judiciária – não pode mais garantir através da ordem jurídica, seus fins 

empíricos, que deseja atingir a qualquer preço (BENJAMIN, 1986, p. 166). 

 

 

Na busca pela garantia “justa” dos fins pela legitimação dos meios, o direito revela-

se como algo independente da justiça, e torna-se de resto a busca incessante pela sua 

manutenção, seja na eliminação dos “fins naturais”, seja na institucionalização da violência 

                                                           
17

 “[...] quando se ataca a pena de morte, não se contesta uma pena entre outras, mas o próprio direito em sua 

origem, em sua própria ordem. Se a origem do direito é uma instauração violenta, esta se manifesta do modo 

mais puro quando a violência é absoluta, isto é, quando foca no direito à vida e à morte” (DERRIDA, 2010, 

p.97). 
18

 “A espectralidade decorre do fato de que um corpo nunca está presente para ele mesmo, para aquilo que ele é. 

Ele aparece desaparecendo, ou fazendo desaparecer aquilo que representa: um pelo outro” (DERRIDA, 2010, 

p.98). 
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como poder mantenedor, através da pena de morte, ou ainda do espectro da polícia
19

. Para 

isso, todo seu processo torna-se um processo conforme a ordem jurídica, independentemente, 

portanto, de qualquer ética. “[A] ética é a esfera que não conhece culpa nem responsabilidade: 

ela é, como sabia Spinoza, a doutrina da vida feliz. Assumir uma culpa e uma 

responsabilidade – o que, às vezes, pode ser necessário fazer – significa sair do âmbito da 

ética para ingressar no do Direito” (AGAMBEN, 2008, p. 33). E, aparte disso, o direito 

utiliza-se de um “caráter legislador”, permitindo-lhe garantir a própria sobrevivência, “a 

qualquer preço”, inclusive o de criar uma zona na qual o direito é suspenso com vias a sua 

legitimação, isto é, estados de exceção. Romper com esse poder mítico do direito é tarefa da 

crítica da violência, ao qual se propõe Benjamin. Ela pretende mover os fundamentos, o 

subsolo do próprio Direito, com vias a encontrar um ponto de ruptura, pelo qual possa 

aparecer um novo tipo de violência, uma violência instauradora de direito, um “poder 

revolucionário, termo pelo qual deve ser designada a mais alta manifestação do poder puro, 

por parte do homem” (BENJAMIN, 1986, p. 175). Um tipo de poder a poder aparecer, 

segundo o filósofo, “tanto na guerra verdadeira quanto no juízo divino da multidão sobre o 

criminoso”. Esse é o poder divino, o qual jamais aparece como um “meio de execução 

sagrada”, porque, como “insígnia e chancela”, é um poder “de que Deus dispõe (waltende 

Gewalt)”, enquanto o poder mítico, é um “poder que o homem põe (schaltende Gewalt)” 

(idem).  

A Deus pertence o poder, ao homem não pertence seu próprio caminho. A 

“disposição” de alguma coisa implica o ordenamento e a posse, enquanto o “pôr” significa 

simplesmente colocar alguma coisa em algum lugar, sem um necessário pertencimento; um 

deslocamento de um lugar para outro, por exemplo. Por mais que seja permitido ao homem 

“pôr” o poder com vias a manter seu próprio poder/violência, uma capacidade suas de fazer, e 

o faz, o ordenamento de seus elementos, o caminho e o propósito pertencem a quem dispõe do 

poder, o qual possui “efeitos incomensuráveis”. O caminho desse entendimento designa uma 

“vida justa” – uma forma ainda manifesta do poder divino é o “poder educativo” –, mais do 

que a “mera vida”, consagrando-se a isso a divindade da própria vida, desde que justa. Ou 

seja, a disposição do poder divino serve como forma de “diretriz de ação”. Não gratuitamente, 
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 Se a polícia usa a violência para fins legais, ela o faz com a autoridade simultânea de decidir a natureza destes 

fins. Em todo caso, para Benjamin, a polícia seria a violência legalizada que, no entanto, não está circunscrita 

dentro de qualquer direito. É a voz da lei, mas não se deixa circunscrever por ela. Tem por função manter a lei, 

mas o faz, “em incontáveis casos”, fora da lei existente, instalando outra lei (AVELAR, 2009, p. 6). 
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a passagem, Jeremias 10: 23-24
20

 parte da “Exortação à porta do templo”, referência à 

disposição do poder por Deus, ao aparecer em “Dos exercícios do bom religioso” no livro de 

Tomás de Kempis, publicada no século XV, A imitação de Cristo. Nesse capítulo, Kempis 

elenca uma série de diretrizes para o alcance da bondade por parte do religioso. “O propósito 

dos justos mais se firma na graça de Deus, que em sua própria sabedoria; nela confiam 

sempre, em qualquer empreendimento. Porque o homem propõe, mas Deus dispõe, e não está 

na mão do homem o seu caminho” (KEMPIS, s/a, p.16). Ao homem é possibilitado planejar, 

mas é de Deus a “palavra certa”
21

 que o guia para uma vida boa, uma vida justa. Com essa 

leitura teológica, Benjamin não deixa de se inscrever “de maneira clássica na moral kantiana 

da autonomia: [...] ele sustenta que somente a vida humana pode ser definida como resposta 

do sujeito ao Sujeito supremo – uma vida que implica, portanto, responsabilidade e 

transcendência – constitui uma vida verdadeira [...]” (GAGNEBIN, 2014, p. 56). 

O poder mítico que visa substituir o poder divino deseja colocar o ser humano na 

trama da culpa, abandonando o espaço da ética, e, portanto, da busca de uma vida feliz e justa. 

Como medida de julgamento, todo ser humano já nasce culpado, é disposto pelo direito como 

“mera vida”, que, reduzida a essa condição, transforma-se num instrumento do poder que, em 

última instância, nem mesmo tem o direito à memória de ser lembrada como um “ser 

humano” – convertem-se em resultados do “poder administrado (verwaltete Gewalt)” 

(BENJAMIN, 1986, p. 175). Agamben (2008) fala de “figuras”, aos quais nem se dignam a 

denominar mortos; Gagnebin (2009a, p. 56) fala de “herdeiros de mortos que nunca 

existiram”, e, portanto, “não podem pertencer nem aos vivos nem aos mortos”. Se esse 

homem não for capaz de escapar a sua mera sobrevivência, ele não será capaz de livrar-se da 

teia do destino, sendo culpado desde sempre. A resposta final a isso será a punição.  

 

 

Enquanto a vida humana em sua mera naturalidade for a categoria mestra de 

sua existência, isto é, enquanto o homem não ultrapassar, por uma decisão 

moral livre, esse dado primeiro e se arriscar a colocá-lo em questão; 

enquanto ele não se arriscar a morrer, abandonando o domínio de sua mera 

sobrevivência natural, o homem continua entregue às forças do mito e do 

destino [...] (idem, 2014, p. 55). 

 

 

A decisão é a chave para a ruptura com as forças do mito, com o destino. Ela rompe 

esse tempo e retira o homem dessa continuidade sem justificar a existência humana, afirma 

                                                           
20

 (23) Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence seu próprio caminho, nem lhe compete traçar seus passos. 

(24) Corrige-me, Senhor, mas com justiça e compaixão, não na tua ira, para que não me aniquiles e eu seja 

reduzido a nada. 
21

 Provérbios 16: 1; Salmos 37:23.  
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em seguida Gagnebin, colocando-o em outra categoria, a da “vida justa”. Nesse espaço, 

todavia, nenhuma de suas ações são garantias de justiça (como não deixa esquecer Zizek), 

condição pela qual ele deve ser capaz de assumir a responsabilidade. Ao mesmo tempo, esse 

homem pode reconhecer a necessidade de fazer uso da violência/poder para instaurar outra 

ordem no mundo. Ele pode (re)conhecer o “instante revolucionário”, em potência no uso da 

violência, decisão que instauraria um novo tempo, sem pertencer a qualquer continuum, diz 

Derrida, no qual se apresentam múltiplas possibilidades de transformação. Não deixa de ser 

uma destruição a permitir a colocação desse homem numa “encruzilhada”, sobre o qual 

deverá decidir.   

 

 

2.2 O arrancar do objeto da história 

 

Quando Benjamin pensa um novo método para compreender o drama barroco e 

chegar a um teor de verdade dessa ideia, ele coloca em análise tanto os grandes dramas quanto 

os de menor qualidade, de forma a ter em cada manifestação imanente de uma obra (seja boa 

ou ruim) a possibilidade de atualizar e reconfigurar a constelação da ideia de drama barroco. 

Tomando essa postura epistêmica adotada pelo filósofo, inserida no plano político de 

seu projeto filosófico com as “Teses sobre o conceito de história” (1940)
22

, poderíamos dizer 

que as más obras servem tanto quanto as obras-primas na composição da ideia de drama 

barroco, permitindo, ao mesmo tempo, a essas obras “fracassadas” a oportunidade de 

testemunhar sobre a manifestação salva na ideia pelo conceito de drama barroco. Em 

analogia, para o contexto das “Teses...”, os oprimidos são convocados ao tribunal da história 

para testemunhar sobre sua derrota e compor, assim, em contraposição ao discurso dos 

vencedores, a constelação da história. Desta perspectiva – a da inclusão dos oprimidos, 

chamados a testemunhar -, tendo por um lado o Historicismo triunfando em sua escrita da 

história, Benjamin lembra não ser possível tais mudanças, nem com o progresso no futuro, 

nem sem luta, como se pode ver na tese IV: 

 

 

A luta de classes, que um historiador escolado em Marx tem sempre diante 

dos olhos, é uma luta pelas coisas brutas e materiais, sem as quais não há 

coisas finas e espirituais. Apesar disso, estas últimas estão presentes na luta 

de classes de outra maneira que a da representação de uma presa que toca ao 

vencedor. Elas estão vivas nessa luta como confiança, como coragem, como 

humor, como astúcia, como tenacidade, e elas retroagem ao fundo longínquo 
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 A partir de agora referidas ao longo do texto como “Teses...” 
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do tempo. Elas porão incessantemente em questão cada vitória que couber 

aos dominantes. (BENJAMIN, 2005, p. 58). 

 

 

As coisas espirituais e finas somente são possíveis quando se luta pelas coisas brutas 

e materiais. A cultura, a escrita da história e a tradição só são possíveis quando se luta pelo 

alimento de cada dia (conforme a epigrafe à tese), pelas condições de trabalho e pelas 

transformações sociais. Aquele que inverte essa luta, buscando as coisas espirituais em 

primeiro lugar, permite o sucesso de quem não tem cessado de vencer. Essas coisas finas 

aparecem, todavia, como força para o lutador, como “confiança, coragem, humor, astúcia, 

tenacidade”, forças essas conjugadas à da imagem de uma presa em perigo, que sabe precisar 

de tudo quanto tiver a sua disposição para salvar-se. O testemunho de sofrimento junta-se à 

disposição e caráter do(a) lutador(a) para a luta, de modo a tal postura permitir o 

reconhecimento desse com os oprimidos do passado, reorganizando a própria “raiva e 

ressentimento” para a mobilização no enfrentamento com a escrita da história, colocando 

também, em questão as vitórias dos dominantes. Pois, “cada novo combate dos oprimidos 

coloca em questão não só a dominação presente, mas também as vitórias passadas” (LÖWY, 

2005, p.60). Esses combates imobilizam o tempo presente e retroagem até o tempo passado, 

que vibra no presente, já que “nem o passado está seguro”, em nada significando 

desmobilização (lembrando o alerta de Matos). Com isso, como as flores a voltarem-se para o 

sol que se “levanta no céu da história”, o passado obsceno, fora da cena, passa a ser motivo de 

questionamentos.  

É importante lembrar aqui a crítica feita por Horkheimer, em carta (16 março de 

1937)
23

, a Benjamin, sobre o fato dos mortos estarem mortos e nada mudar isso, cuja luta 

poderia, no máximo, lembrar os mortos, sem transformar de fato o destino que tiveram. 

Segundo Löwy (2005), a quarta tese, juntamente com as teses II e III, ligam-se ao tema da 

“redenção”, situação desconsiderada no plano de leitura do crítico a Benjamin. Desse ponto 

de vista, também é possível pensar junto com Reyes Mate, e em certa medida com Derrida: a 

de que o pensamento benjaminiano cria aporias, caminhos sem saída, em virtude do fato da 

redenção ser uma resposta teológica a um problema material. Como Benjamin teria lidado 

                                                           
23

 “[...] As injustiças do passado aconteceram e consumaram-se. Os que a violência matou estão realmente 

mortos. Em última análise, a sua afirmação é teológica. Se levarmos a sério o caráter não consumado do passado, 

temos de acreditar no Juízo Final. Mas para isso o meu pensamento já está demasiado contaminado pelo 

materialismo. Talvez no que se refere ao caráter não fechado exista uma diferença entre o positivo e o negativo, 

e a injustiça, o terror, as dores do passado sejam irreparáveis. A prática da justiça, as alegrias, as obras 

realizadas, relacionam-se de modo diferente com o tempo, porque o seu caráter positivo é largamente negado 

pelo passado. Isso se aplica desde logo à existência individual, na qual não é a felicidade, mas a infelicidade, que 

é selada pela morte. [...]” (HORKHEIMER, p. 240, em: BENJAMIN, Walter. O anjo da história. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2012).  
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com a hipótese de redenção não se cumprir, e em reverso disso, ele ter presenciado ou vivido 

os campos de concentração, o qual já pressentia de alguma forma? Viver o completo 

esvaziamento de qualquer redenção? Sua morte lhe salvou dessa experiência. O que se pode 

dizer em seu favor, em se tratando de aporias, como deixa claro Derrida, é a criação de 

situações de distorção, estranhezas a demandarem nossa atenção e mobilizam nosso 

pensamento.  

A luta pelas coisas brutas e materiais, que colocam em questão cada vitória dos 

vencedores e trazem para a escrita da história os esmagados, diz respeito à construção de uma 

nova tradição. Isso implica reconhecer o seu processo de transmissão, antes de tudo, como 

decisão política, usualmente alinhada com a vontade dos vencedores, que “não tem cessado de 

vencer”. No debate aparece o valor da cultura, não mais como um “aglomerado de objetos 

preciosos”, expostos por quem pode pagar mais, mas, algo muito mais importante, para 

Benjamin, como “relação espiritual viva do presente ao passado, do passado ao presente” 

(GAGNEBIN, 2008). Para isso, o papel da atualização é imprescindível. Para tanto, Benjamin 

vê-se necessitado a “forjar”, explica-nos Gagnebin (2008), para si um conceito de atualização 

não mais como Vergegenwärtigung (literalmente “presentificação”), mas como Aktualität, 

“que retoma a outra vertente semântica da palavra, ou seja, vir a ser ato (Akt) de uma 

potência. Uma potência que jaz encoberta ‘como confiança, como coragem, como humor, 

como astúcia, como tenacidade’ nas obras do passado e que cabe ao presente reencontrar” 

(idem, p.81). E continua:  

 

 

Essa atualidade plena designa muito mais a ressurgência intempestiva de um 

elemento ocultado, esquecido dirá Proust, recalcado dirá Freud, do passado 

no presente – o que também pressupõe que o presente esteja apto, disponível 

para acolher esse ressurgir, reinterpretar a si mesmo e reinterpretar a 

narrativa de sua história à luz súbita e inabitual desse emergir. 

 

 

A atualização (Aktualität) proposta por Benjamin, assim, está muito mais ligada à 

ideia de desdobrar as potencialidades ocultas do passado na história esquecida dos oprimidos, 

fazendo jus ao passado, o qual se encontra imbricado no presente. Porque, antes de mais nada, 

descobre-se na transmissão um processo político, como deixa claro Gagnebin (2008, p.81, 

grifo nosso), cuja transmissão é um processo “histórico concreto, material, de desistências, de 

perseverança, de lutas e de violência que transporta ou não, leva ou não, transmite ou não um 

acontecimento ou uma obra do passado até nosso presente”. Essa intenção dá a conhecer a 

consideração dos bens culturais como mercadorias, objetos reificados, sobre os quais se 
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podem discutir sua validade ou não, a fim de serem consideradas “heranças” dos vencedores 

(seja a burguesia, seja o próprio proletariado). Com essa visada política da transmissão, 

escreve Benjamin na sexta tese das “Teses...”: 

 

 

Articular o passado historicamente não significa conhecê-lo ‘tal como ele 

propriamente foi’. Significa apoderar-se de uma lembrança tal como ela 

lampeja num instante de perigo. Importa ao materialismo histórico capturar 

uma imagem do passado como ela inesperadamente se coloca para o sujeito 

histórico no instante do perigo. O perigo ameaça tanto o conteúdo dado da 

tradição quanto os seus destinatários. Para ambos o perigo é único e o 

mesmo: deixar-se transformar em instrumento da classe dominante. Em cada 

época é preciso tentar arrancar a transmissão da tradição ao conformismo 

que está na iminência de subjugá-la. Pois o Messias não vem somente como 

redentor; ele vem como um vencedor do Anticristo. O dom de atear ao 

passado a centelha da esperança pertence somente àquele historiador que 

está perpassado pela convicção de que também os mortos não estarão 

seguros diante do inimigo, se ele for vitorioso. E esse inimigo não tem 

cessado de vencer (BENJAMIN, 2005, p. 65). 

 

 

Arrancar a transmissão da tradição implica duas considerações: a primeira, de ser 

impossível conhecer a história ‘tal como foi’, promessa feita pelos historicistas, e; a segunda, 

reconhecer cada instante como um momento de perigo, mas também um momento de decisão. 

Trataremos de cada um por vez.  

O Historicismo promete a reconstrução do passado tal como foi por duas razões: a 

crença na rigidez de seu método permitindo a predisposição dos “fatos” em ditarem o 

acontecido, descartando qualquer coisa em contrário, que não fosse validado pelo método, a 

exemplo de documentos históricos, ou cartas daqueles que “brilharam” e deixaram suas 

marcas (faraós, reis, imperadores, estadistas etc) e os monumentos erigidos, geralmente em 

honra desses mesmos homens; bem como a noção do desenrolar da História assentar-se num 

contínuo, de modo aos “efeitos” presentes possuirem uma “causa” passada, ligando-se, por 

sua vez, a outro passado, restando ao historiador apenas “seguir a linha”. Com isso, a história 

se transforma em “instrumento da classe dominante”, servindo para atestar sua vitória como 

“fato”. A neutralidade de tais “fatos” invocada pelos escolados no Historicismo não é mais do 

que Benjamin, na tese VII, denomina “procedimento de identificação afetiva”. Um exemplo 

disso aparece no texto “Teorias do fascismo alemão” (1930), quando os invocadores dos 

valores e princípios de uma “guerra ‘eterna’” faziam-nos ao desconsiderar/desconhecer o 

passado. “Banir da cabeça tudo o que se sabe do curso ulterior da história” implica esquecer 

todos os derrotados e hesitar em “apoderar-se da imagem histórica autêntica” (idem, p. 70), na 
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qual o sofrimento se inscreve e exige reparação, uma imagem a necessitar mais ação do que 

indolência.  

Aqui precisamos questionar em que medida a acedia é a origem dessa identificação 

afetiva, referenciada pelo filósofo na tese VII das “Teses...”. Se, desde sua tese sobre O 

Conceito de Crítica de arte no romantismo alemão, Benjamin chama a atenção para o papel 

da reflexão, se em Origem..., retornando essa tarefa como uma das mais importantes para a 

filosofia, um estado possuidor na melancolia sua imagem, como a acedia converteu-se na 

origem da identificação afetiva? Enquanto deseja manter-se um determinado status, 

validando, inclusive, a existência de um “fato” ou de um “possuidor” desse conhecimento. 

Essa manutenção apaga qualquer possibilidade de mudança. Nesse esteio, apaga-se a 

possibilidade de decisão sobre esses mesmos “fatos”, incorrendo-se somente em sua 

manutenção pela veneração de um passado, o que acaba por sufocar o presente. Essa 

veneração só compreende os “momentos de perigo” como momentos de destruição de sua 

própria tradição, contra os quais se resguardam de toda forma possível, inclusive, na recaída 

na indiferença de nada mudar; da mudança não ser possível. Nesse momento, quem o faz, 

quem se coloca nessa posição, irremediavelmente liga-se aos vencedores, visto ser uma das 

faces da acedia a apatia, o desinteresse pelo curso, a acomodação. Todavia, ainda que 

Benjamin estivesse num momento de perigo, quando da assinatura do pacto entre Stalin e 

Hitler, ou mesmo de sua prisão temporária, não se pode perder de vista a dialética da própria 

acedia, como bem lembra o filósofo, possui em Saturno uma representação, a quem ele atribuí 

estas características: “[...] Saturno, esse demônio dos contrastes, investe a alma, por um lado 

com a indolência e a apatia, por outro com a força da inteligência e da contemplação”. E, 

remetendo-o ao mito de Cronos, prossegue:  

 

 

Cronos como um deus dos extremos. Por um lado, ele é o grande senhor da 

Idade de Ouro..., por outro, o deus triste, destronado e humilhado...; por um 

lado cria (e devora) inúmeros filhos, por outro está condenado a ser 

eternamente infértil; por um lado, é um monstro que tem de ser vencido pela 

astúcia mais simplória, por outro é o velho deus da sabedoria, venerado 

como a inteligência suprema [...] (idem, 2011a, p.156). 

 

 

É de certa ironia, poderíamos dizer, que esse tipo de consideração só pode ser 

realizado quando em tempo de relativa segurança. Pois, na tarefa de quem luta, é preciso 

justamente ter a astúcia, isto é, reconhecer os momentos para a reflexão e para a ação. Quem 

se deixa tomar pela apatia e desconhece as diferenças entre esses momentos deixou-se vencer, 
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ou aliou-se aos “dominantes de turno”. Tanto que, aqueles (teólogos da chamada Idade 

Média) tinham a acedia como “fundamento originário da tristeza”. Ora, tristeza não se 

confunde com apatia. Ela pode tornar possível ao homem de figura triste o desejo de atuar no 

mundo. Quem escolhe a neutralidade no combate entre o oprimido e o opressor, em fato já 

escolheu o opressor. E, por isso, “marcha junto no cortejo de triunfo que conduz os 

dominantes de hoje [a marcharem] por cima dos que, hoje, jazem por terra” (ibidem, 2005, 

p.70).  

Uma pergunta a ser feita, em relação à acedia, convertida em apatia, esquecendo-se 

outra possibilidade, como tristeza, foi convertida na indolência hesitante, porque venera e 

deseja a manutenção do status quo? Se lembrarmos das Afinidades... é justamente a hesitação 

das personagens a razão de sua desgraça. Politicamente, o que poderia ter ocorrido para esta 

preocupação de Benjamin transformar-se em alvo a ser combatido? Para responder a tal 

pergunta, precisamos nos voltar para três das Teses... as teses XI, XII e XIII. Cada uma tratará 

de uma perspectiva do mesmo problema: o enfraquecimento da vontade de luta dos 

oprimidos. 

A primeira aborda o papel corruptor da Social-democracia; a segunda aborda o 

esvaziamento político do proletariado, e; a terceira trata da crença no progresso, revelada 

como mito. Comecemos, pois, com o início da décima-primeira tese: 

 

 

O conformismo que, desde o início, sentiu-se em casa na social-democracia, 

adere não só à sua tática política, mas também às suas ideias econômicas. 

Ele é uma das causas do colapso ulterior. Não há nada que tenha corrompido 

tanto o operariado alemão quanto a crença de que ele nadava com a 

correnteza. O desenvolvimento técnico parecia-lhe o declive da correnteza 

em cujo sentido acreditava nadar. Daí era um só passo até a ilusão de que o 

trabalho fabril, que se inserisse no sulco do progresso técnico, representaria 

um efeito político (ibidem, 2005, p. 100).  

 

 

Nessa tese, mais adiante, Benjamin retruca Marx, apesar ter reconhecido nele a 

capacidade de ter pressentido as “funestas consequências” da “confusão” com relação ao 

trabalho e digladia contra o marxismo vulgar transformador do trabalho em “feito político”, 

convertendo-o numa categoria de determinação do valor humano e a classe proletária numa 

salvadora dos tempos futuros, num entendimento conectado com o que afirma Dietzgen, 

citado por Benjamin: “[n]o (...) aperfeiçoamento (...) do trabalho consiste a riqueza, que pode, 

agora, consumar o que nenhum redentor até hoje consumou”. Isso significou a corrupção do 

próprio proletariado, pela crença de nadar com a correnteza. O que não foi considerado aí, o 
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fato do trabalho mais dizer respeito ao desenvolvimento técnico do que ao desenvolvimento 

social, provocou no proletariado a perda de sua força, transformando o trabalho em culto, uma 

forma a desconsiderar a possibilidade dessa evolução, a qual aferrava o capitalismo à barbárie 

(LÖWY, 2005, p. 101). 

O conformismo da social-democracia, denunciado no início da tese XI, permitiu o 

esquecimento do “sujeito do conhecimento histórico” ser outro senão “a própria classe 

oprimida, a classe combatente”, como enuncia o filósofo no início da décima-segunda tese. 

Esse partido se comprazeu em “atribuir à classe trabalhadora o papel de redentora das 

gerações futuras. Com isso, ela lhe cortou o tendão da melhor força. Nessa escola a classe 

trabalhadora desaprendeu tanto o ódio quanto a vontade de sacrifício” (BENJAMIN, 2005, 

p.108). Chaves (2003, p. 59) nos mostra essa atribuição dada às classes revolucionárias pela 

Social-democracia, em vez de ser uma potencializadora de suas forças, um enfraquecimento, 

pois ao contrário de “mobilizar determinados afetos – a vingança e o ódio – como 

características da classe oprimida, cuja luta ocorreria ‘em nome de gerações de batidos, leva a 

termo a obra de libertação” esvaziou-se em “conformismo”. Não à toa, aparece nessa tese, 

como epigrafe, uma citação da segunda consideração extemporânea sobre a história de 

Nietzsche, a alertar-nos: “[p]recisamos da história, mas precisamos dela de outra maneira que 

o mimado caminhante ocioso no jardim do saber”. No texto ao qual pertence essa epígrafe à 

tese XII, Nietzsche (2008, p. 31) diferencia três aspectos a respeito da História como 

pertencimento ao ser vivo: é ativo e aspira, conserva e venera, sofre e necessita de libertação. 

Tais aspectos corresponderão a três espécies de História: monumental, antiquada e crítica. 

A primeira é aquela pertencente aos chamados “grandes momentos”, cuja luta dos 

indivíduos forma a “corrente”, diz Nietzsche, onde os “cumes da humanidade se unam nas 

alturas através de milhares de anos” (lembrando a visão do anjo da história na tese VII, que só 

enxerga um amontoado de escombros), reinvindicação essa em que a “luta mais terrível”, diz 

o filósofo, “se desencadeia” e “o que é grande deve ser eterno”. Ao que responde o “resto, 

tudo o que ainda está vivo grita: não!” (idem, p.32), de modo a apresentar-se como um 

entrave à construção da história monumental, ao que Nietzsche (2008, p. 32-33) afirma: “[o] 

hábito apático, tudo o que é pequeno e baixo e que se faz presente em todos os recantos do 

mundo espalha sua pesada atmosfera em torno de tudo o que é grande, joga seus entraves e 

suas trapaças no caminho que o sublime deve percorrer para chegar à imortalidade”. Nessa 

perspectiva, o homem comum é o entrave da história monumental, escarnecedora desse 

homem por sua preocupação com o “curto espaço de tempo em relação à ‘imortalidade’”, isto 

é, a glória almejada. Aqueles que a almejam, alcançam, segundo o filósofo, “um sublime 
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desdém”, no caso, àqueles que dizem “não!” à roda da carruagem a passar sobre seus corpos 

em busca dos “cumes”. “Muitas vezes”, afirma Nietzsche mais adiante, “desceram com ironia 

num túmulo – pois, o que havia neles para ser enterrado? Somente aquilo que sempre os havia 

oprimido, uma vez sendo escória, dejeto, vaidade, animalidade, agora caído no esquecimento, 

depois de ter abandonado há muito tempo seu próprio desprezo”.  

Nessa caminhada, a glória converte-se em “fé na homogeneidade e continuidade 

daquilo que é sublime em todos os tempos, é o protesto contra a mudança das espécies e a 

instabilidade” (ibidem, p.33-34). Tal crença acaba por fazer corresponder história e mito, na 

qual, existem épocas “que não são capazes de distinguir um passado monumental de uma 

ficção mítica, pois os mesmos podem ser detectados num e noutro” (ibidem, p.36), de forma 

a, conforme Nietzsche, acabar por fazer o passado padecer às crenças instituídas, algo aser 

realçado na importância da transmissão da tradição em Benjamin. Nietzsche prossegue: 

“[p]eríodos inteiros são esquecidos, são desprezados, são deixados se escoar como uma 

grande onda cinzenta da qual só emergem alguns fatos semelhantes a ilhotas enfeitadas” 

(ibidem). O homem corajoso e entusiasta é enganado pela história monumental através de 

“analogias”, “sedutoras assimilações”. É importante lembrar as críticas tecidas por Nietzsche, 

pois dizem respeito mais à apropriação “medíocre” da história monumental do que à sua 

existência como opressora, pois segundo ele, grande mal seria causar danos “entre os homens 

poderosos e ativos, quer sejam bons ou maus” (ibidem, p.37). 

A história do segundo tipo, antiquada, é cultivada por aqueles que se consideram 

seus herdeiros, despertando o desejo deste indivíduo em procura conservar “o que existiu 

desde sempre”, para “aqueles que virão depois dele e é assim que serve à vida” (ibidem, p.41) 

– aqui aparecem os indolentes autoproclamadores “herdeiros da terra inteira”. É a este sentido 

de conservação, segundo Nietzsche, denomina-se “histórico”. Nesse “sentido histórico”, a 

própria vida adquire uma razão de existir; o acaso é afastado e arbitrário, desconsiderado. Daí 

decorre o perigo de tudo ser antigo, “tudo o que pertence ao passado e que o horizonte pode 

abranger” (ibidem, p.43) converter-se em algo a ser venerado, passando a possuir “uma 

grande importância”. A veneração à história como conservação do passado pode minar a vida 

presente:  

 

 

quando a história serve à vida passada a ponto de minar a vida presente e 

especialmente a vida superior, quando o sentido histórico não conserva mais 

a vida, mas a mumifica, é então que a árvore morre e morre de uma forma 

que não é natural, começando pelos ramos para descer até a raiz, de modo 

que a raiz acaba também por perecer. Ocorre o mesmo com a história 
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antiquada que também degenera, a partir do momento em que o ar 

vivificador do presente não a anima e não a inspira mais [...] Assiste-se então 

o espetáculo repugnante de uma cega sede de coleção, de uma acumulação 

infatigável de todos os vestígios de outrora (ibidem, p.44). 

 

 

Com este olhar irremediavelmente colado ao passado, esse tipo de história procura 

conservar, jamais criar uma nova vida. “Desse modo, a história antiquada impede a robusta 

decisão em favor do que é novo, assim ela paralisa o homem de ação que, sendo homem de 

ação, ferirá sempre e ferirá forçosamente uma piedade qualquer”. (ibidem, p.44-45).  

A essas duas maneiras, Nietzsche acrescenta uma terceira, esta necessária para a vida 

ser possível: a história crítica. “Para poder viver, o homem deve possuir a força de romper um 

passado e de aniquilá-lo e é necessário que empregue essa força de tempos em tempos” 

(ibidem, p. 45), pois o passado merece ser condenado pela própria vida, “que é insaciável em 

desejar a si mesma”. A sentença a um passado é o esquecimento. Essa “força”, conforme o 

filósofo, é indispensável à vida, como ele enunciará no início da segunda dissertação em 

Genealogia da Moral:  

 

 

[e]squecer não é uma simples vis inertiae [força inercial], como creem os 

superficiais, mas uma força inibidora ativa, positiva no mais rigoroso 

sentido, graças à qual o que é por nós experimentado, vivenciado, em nós 

acolhido, não penetra mais em nossa consciência, no estado de digestão (ao 

qual poderíamos chamar ‘assimilação psíquica’), do que todo o multiforme 

processo da nossa nutrição corporal ou ‘assimilação física’ [...] um pouco de 

sossego, um pouco de tabula rasa da consciência, para que novamente haja 

lugar para o novo, sobretudo para as funções e os funcionários mais nobres, 

para o reger, prever, predeterminar [...] eis a utilidade do esquecimento, 

ativo, como disse, espécie de guardião da porta, de zelador da ordem 

psíquica, da paz, da etiqueta: com o que logo se vê que não poderia haver 

felicidade, jovialidade, esperança, orgulho, presente, sem o esquecimento 

(ibidem, 2009, p.43). 

 

 

Com a função de preservar a vida para si mesma, o esquecimento também abrirá 

espaços para novas criações, para novas vidas, que a antiquada não permite, e ao mesmo 

tempo, permitir o caminho “ordinário” de quem responde “não” à história monumental. Por 

vezes, todavia, a vida demanda a “destruição momentânea desse esquecimento”, dando à 

história crítica um caráter de angústia, o qual se incorporará a energia de agir para mudanças 

no presente, possuidoras de um poder sufocante para a vida, a partir das suas relações com o 

passado. Essa ação surge da necessidade de “dar-se conta de como é injusta a existência de 

uma coisa, por exemplo, de um privilégio, de uma casta, de uma dinastia, de dar-se conta até 

que ponto essa coisa merece desaparecer” (ibidem, 2008, p. 46). Considerada do ponto de 
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vista da história crítica, a atitude deve ser a de atacar as raízes “com o machado, passamos 

impiedosamente por sobre todas as venerações”. Atitude essa convertida em perigo para a 

própria vida, e para os homens praticantes: “[o]s homens e as épocas que servem à vida, 

julgando e destruindo o passado, sempre e ao mesmo tempo são perigosos e estão em perigo”, 

pois permanece uma ligação desses homens com sua geração, como resultado dessa geração. 

Continua Nietzsche, “[d]e fato, a partir do momento que somos os rebentos de gerações 

anteriores, somos também os resultados dos erros dessas gerações, de suas paixões, de seus 

desvios e mesmo de seus crimes” (ibidem, p. 46). O resultado não será outro, senão o conflito 

entre a “natureza transmitida e deixada em herança” e o “conhecimento”, de maneira que, 

conforme o filósofo,  

 

 

implantamos em nós um novo hábito, um novo instinto, uma segunda 

natureza, de modo que a primeira natureza fenece e cai. É um esforço para 

atribuir-se, de algum modo a posteriori, um passado, do qual gostaríamos 

muito de extrair nossa origem, em oposição com aquele de que realmente 

descendemos (ibidem).  

 

 

A história deve servir à vida, e não o contrário. A história seria um meio de serviço à 

vida e não um propósito em si, ou que, através de si, promove o fenecimento da vida. E, teria 

o esquecimento como primeira “ferramenta” da vida por ativá-la, torná-la mais sossegada. No 

entanto, ele não deve desprender o vivente da história, a fim de evitar transformá-lo num 

repetidor inconsciente dos erros, mantendo as raízes podres e mirando seu machado nos 

ramos. Quando Nietzsche pede para olharmos o tempo no qual vivemos, é para apresentar um 

“astro poderoso e inimigo”, introduzido na “constelação da vida” (ibidem, p. 49-50). Esse 

inimigo é a “pretensão de fazer da história uma ciência”, passando a ser uma “dominadora” 

do conhecimento e do passado. “É verdade que ela [a história] o mostra com a perigosa 

audácia de sua divisa: Fiat veritas, pereat vita (Que apareça a verdade, que pereça a vida)” 

(ibidem, p.50). Esse “fenômeno” atola a vida num lamaçal, fazendo-a cessar seus 

movimentos, como uma “serpente que devorou coelhos inteiros e que, expondo-se ao sol com 

tranquilidade, evita todos os movimentos que não forem de absoluta necessidade” (ibidem, 

p.51). O conhecimento histórico também se torna insaciável, abrindo-se a “fontes 

inesgotáveis”, objetos do conhecimento a acumularem-se e comprimem-se “umas ao lado das 

outras”, permitindo à memória a abertura de todas as suas portas e, no entanto, não fica 

“suficientemente aberta”, de forma a restar à natureza empreender “um esforço extremo para 

receber esses hóspedes estranhos, para coordená-los e honrá-los; mas eles próprios estão em 
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luta entre si e parece necessário domá-los e dominá-los a todos para não perecer na luta a que 

se entregam (ibidem, p.50)”. 

Nietzsche detecta que essa postura criará a “qualidade mais original do homem 

moderno”, isto é, a cisão entre um “ser íntimo” com o qual não corresponde um “ser externo”, 

acabando por transformar esse homem moderno num “bárbaro”, condição essa 

transformadora desses homens acumuladores de conhecimentos, convertendo-os em 

“enciclopédias ambulantes” com as quais se tornariam merecedoras de atenção. Prossegue 

Nietzsche: “[o]ra, todo valor de uma enciclopédia reside naquilo que nela está contido e não 

naquilo que está escrito na capa, naquilo que é seu envoltório, na encadernação” (ibidem, 

p.52). Enquanto o interior se transforma no fosso a ser preenchido, num deserto cultivado, o 

exterior aparece como algo estanho, cuja ligação ocorre com a excitação de um algum caráter 

a ser reconhecido pelo seu valor – essa é a novidade. Ao caráter de novidade dos objetos, “nos 

tornamos, no final das contas, sempre mais indulgentes, sempre mais preguiçosos e 

aumentamos, até a insensibilidade com relação à barbárie, o perigoso abismo que separa o 

conteúdo da forma”, em troca de “coisas que podemos classificar com cuidado nos armários 

dessa memória” (ibidem, p.52-53).  

Tudo isso promoverá uma “supersaturação”, denominação do filósofo, risco esse a 

colocar a própria vida em perigo, enquanto enfraquece a personalidade, dá ao homem a ilusão 

de possuir a justiça mais do que qualquer outra época, impede o indivíduo de atingir a 

maturidade, implanta a crença de sermos seres tardios e desenvolve um estado de espírito 

cético, ou pior, cínico. É o que diz Nietzsche. A hostilidade da história perante a vida, faz do o 

homem moderno um “espectador alegre e errante” da sua própria vida, de modo converter a 

própria guerra em “papel impresso, multiplicada em cem mil exemplares e apresentada como 

novo estimulante à goela fatigada do homem ávido de história” (ibidem, p.59-60). É possível 

perceber o som dessas palavras reverberando no texto de 1934 de Benjamin, “Experiência e 

Pobreza” - ao qual nos ateremos no capítulo seguinte. 

Em socorro à vida, Nietzsche procura um “instinto construtor”, o qual, após a 

destruição, viria “desentulhar para que um futuro já vivo em esperança edifique sua morada 

em solo limpo” (ibidem, p. 81, grifo nosso). Vivo através de alguns poucos sobreviventes e 

resistentes, ao mesmo tempo criadores da imagem desse futuro, marcado pelo selo da 

esperança. Esse instinto criador nasce na arte, da arte:  

 

 

somente quando a história suporta ser transformada em obra de arte, tornar-

se um produto da arte, que pode conservar instintos e talvez até mesmo 
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despertar instintos. Ora, semelhante forma de escrever a história estaria em 

perfeita contradição com a tendência analítica e anti-artística de nossa época, 

chegar-se-ia até mesmo a ver nele uma falsificação. Mas os estudos 

históricos que só fazem destruir, sem que um profundo instinto edificador os 

dirija, desgastam e deformam aos poucos seus instrumentos (ibidem, p. 82). 

 

 

O enfraquecimento causado pelo “sentido histórico”, personificado na Social-

democracia por Benjamin, retirou, justamente, as forças com as quais a classe trabalhadora 

poderia reivindicar para si a história, seu modo de transmissão. Ainda que, para Nietzsche, a 

história deva servir àqueles grandes capazes de criar vida e fazê-la seguir em frente, servindo 

à própria vida, ele também reconheceu, em alguns momentos, a precisão de se olhar 

criticamente para o passado com a finalidade de pôr em questão as condições do presente que 

parecem injustas, apelando ao passado como validador dessas condições. Tendo como meio 

um “instinto destruidor”, o indivíduo poderá tomar as rédeas dessa história presente: ou se 

agarra demasiado ao passado, ou sufoca a continuação da vida, abrindo espaços. Na tese 

benjaminiana, é justamente a visão dessa classe como “redentora do futuro” a prejudicar o seu 

próprio caminho. Ela o faz através de um mito, ao colocá-la em contato com a desgraça, e seu 

fim não será outro senão punição. Somente a rememoração dos “ancestrais escravizados” é 

capaz de alimentar o “instinto de destruição”, mas de forma diversa: com o objetivo de 

inaugurar uma abertura, e fazer explodir a falsa totalidade, apresentando aquilo que não a 

substitui, mas dispõe das cesuras tornadas visíveis nessa abertura. O resultado dessa 

disposição seria a “sociedade sem classes”. Não um retorno ao que fora antes, como alerta 

Löwy (1990, p. 197), mas passando pelo processo de desenvolvimento técnico e humano até 

aquele fim. Para Benjamin, trata-se de “retornar, pela rememoração coletiva, a experiência 

perdida do antigo igualitarismo antiautoritário e antipatriarcal, para dela fazer uma força 

espiritual no combate revolucionário”. Não à toa, na tese XIV, Benjamin utiliza como 

epigrafe, a frase de Karl Kraus: “[o]rigem é o fim”. Todavia, a possibilidade de construção 

dessa história não está na crença da classe trabalhadora de nadar com a correnteza. Pelo 

contrário, em nota preparatória às Teses..., Benjamin escreve:  

 

 

foi Marx que disse que ‘as revoluções são a locomotiva da história mundial’. 

Temos razão o bastante para começar a sopesar as coisas de outra maneira: 

‘Talvez as revoluções consistam no gesto, executado pela humanidade que 

viaja nesse trem, de puxar o freio de emergência (BENJAMIN apud MATE, 

2011, p.218). 
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Ou seja, somente passando pelo reconhecimento de uma classe em luta, em nome dos 

oprimidos, ela está contra a corrente, seria como a classe proletária teria a chance de vencer. 

Essa possibilidade passa por um duplo conhecimento: da necessidade de interromper o 

contínuo da história e o de saber ser a ideia de progresso, vendida pela Social-democracia, um 

mito a ser destruído. Ambos se referem ao entendimento de uma história a caminhar 

ininterruptamente, de caminhar em direção a um futuro perfeito ser inescapável. Não é difícil 

lembrar do “mimado caminhante” de Nietzsche, aquele acomodado na antessala da história, 

cuja espera pela confortável chegada ao destino, esvazia as forças de luta por esse mesmo 

futuro. Para Benjamin, essa percepção, antes de tudo desmobilizadora, consiste no “mito do 

progresso”. Esse mito é o tema sobre o qual ele se dobra na décima-terceira tese, onde diz: 

 

 

A teoria social-democrata, e, mais ainda, a sua práxis estavam determinadas 

por um conceito de progresso que não se orientava pela realidade, mas que 

tinha uma pretensão dogmática. O progresso, tal como ele se desenhava na 

cabeça dos social-democratas, era, primeiro, um progresso da própria 

humanidade (e não somente das suas habilidades e conhecimentos). Ele era, 

em segundo lugar, um progresso interminável (correspondente a uma 

perfectabilidade infinita da humanidade). Em terceiro lugar, ele era tido 

como um progresso essencialmente irresistível (como percorrendo, por moto 

próprio, uma trajetória reta ou em espiral). Cada um desses predicados é 

controverso, e cada um deles oferecia flanco à crítica. Mas essa, se ela for 

implacável, tem de remontar muito além de todos esses predicados e dirigir-

se àquilo que lhes é comum. A representação de um progresso do gênero 

humano na história é inseparável da representação do avanço dessa história 

percorrendo um tempo homogêneo e vazio. A crítica à representação desse 

avanço tem de ser a base da crítica da representação do progresso em geral 

(BENJAMIN, 2005, p. 116). 

 

 

     Tomar o progresso para crítica era tomar a principal bandeira dos partidos 

socialistas e comunistas, e transformá-la no sinal de enfraquecimento e desgraça de suas lutas. 

As três acepções tratadas por Benjamin minam a crença de uma classe, segundo lhe constava, 

já em caminho para a derrota. Primeiro, confundiam o desenvolvimento técnico com o 

desenvolvimento da própria humanidade. O já assinaldo por Nietzsche, o ingresso do astro 

inimigo na “constelação” da vida, com o fim de enfraquecê-la, aparece a Benjamin como o 

fetiche promotor da desgraça, possuindo como fim a destruição. Para isso, basta retomarmos a 

discussão no tópico 1.3.1 deste trabalho. É preciso destacar que o resultado dessa confusão, e 

a prova do desenvolvimento técnico ser superior ao humano, a guerra, consolidou-se como o 

domínio no qual a técnica se realizaria totalmente, e suas criações converteram-se em 

espetáculos estéticos, ao ponto de serem desejados à partir de “valores superiores”, clamando 
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por uma “guerra ‘eterna’”. A promoção dessa confusão tem origem no desconhecimento da 

história, na desconsideração do passado.  

Segundo, o progresso teria o sentido de um processo infinito de aperfeiçoamento da 

própria humanidade, de maneira a significar a realização do destino da humanidade, através 

de uma escalada infinita pelo seu próprio desenvolvimento. Isso tudo como uma totalização 

racional, operando como o motor dessa transformação. Aliás, haveria uma afinidade entre 

esse caminhar fulgurante e as figuras escreventes de seus nomes no caminho. Ou seja, 

resultaria na escrita da história dos vencedores, pois, somente aqueles que levassem a 

humanidade adiante seriam lembrados. Aqui, é possível lembrar o documentário, “Arquitetura 

da destruição” (Undergängens arkitektur, 1989, direção de Peter Cohen). O documentário 

desenvolve a tese de que a “esteticização da política”, isto é, a criação de uma política com 

base em concepções estéticas, procurando a perfecabilidade do corpo e da saúde (física e 

mental), a unicidade étnica como representação de uma nação, uma série de construções de 

grandes prédios e monumentos e a organização de grandes exposições de arte tendo a arte 

grega como base. Uma con-fusão entre ambas (estética e política) teria gerado a barbárie, 

como Benjamin não deixará de acusar o fascismo (e também o nazismo) no ensaio “A obra de 

arte na época de sua reprodutibilidade técnica”, colocando como pressuposto a aniquilação de 

qualquer não representante desse aperfeiçoamento; lembrand-os disso: partindo da eliminação 

de pessoas com deficiências físicas e mentais, seguindo, logicamente, para a eliminação das 

diferenças étnicas: ciganos, estrangeiros e, por fim, os judeus.  

Por fim, a irresistibilidade do progresso carregava a todos numa trajetória linear ou 

espiralada, de tal maneira a ser “natural” a sua perfectabilidade, de modo a considerar-se 

negador (ou opositor a tal visão), um desacelerador (mas não um destruidor) do progresso, por 

sua vez, irremediável. Nessa perspectiva, tornava-se possível definir períodos de 

“ofuscamento”, quando a progressão seria visível, assinalando essa era ao caminho do 

progresso, em contraposição a outras épocas, consideradas atrasadas, ou decadentes. O olhar 

benjaminiano mirará justamente essas últimas, mostrando forças em gestação nesses períodos, 

de maneira a reconhecer a importância de tais períodos de tensões, cujas decisões formarão a 

imagem do futuro. Para melhor compreender essa última acepção do progresso, tomaremos 

como exemplo, o conto “O Escudo da Cidade”, de Franz Kafka. Nesse conto, os homens 

preparavam-se para construir a torre de Babel. A ordem era excessiva, diz Kafka. Pensava-se 

em tudo. A ideia era o essencial. Captou-se tudo em sua grandeza. Tal como se desenvolvera 

até aquele momento os conhecimentos sobre construção, haveria de se desenvolver mais no 

futuro. Pensando ser a geração seguinte a possuidoa de um número maior de conhecimentos, 
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ao ponto de considerar mal feita a obra da geração precedente, homens esses desprendedores 

de demasiado tempo na feitura da torre, decidiam por deixar a essa geração posterior, com 

seus novos e mais desenvolvidos saberes, o trabalho de construírem a torre de Babel. Desse 

modo, ao contrário da Babel Bíblica, a Babel kafkaniana jamais foi erguida, e isso não se 

deveu à confusão de línguas, mas à crença no progresso, esvaziadora da vontade da geração 

presente. Inclusive, o final dessa perspectiva de Kafka é a realização de guerras e a demanda 

social e técnica para realizá-las, mesmo quando os homens já nem saibam ou consideram a 

banalidade da razão em guerrearem. Todos estão presos a um tempo vazio, impossibilitador 

da mudança. E mais, prende-os numa repetição infernal. Se há, aquilo denominado por Löwy 

(2005, p.117) como automatismo, ou continuidade do progresso, essa continuidade é a da 

“dominação”: da classe proletária e do tempo, convertido em tempo homogêneo e vazio, dirá 

Benjamin, na tese XIV, a seguir: 

 

 

A história é objeto de uma construção, cujo lugar não é formado pelo tempo 

homogêneo e vazio, mas por aquele saturado pelo tempo-de-agora (Jetztzeit). 

Assim, a antiga Roma era, para Robespierre, um passado carregado de 

tempo-de-agora, passado que ele fazia explodir do contínuo da história. A 

Revolução Francesa compreendia-se como uma Roma retornada. Ela citava 

a antiga Roma exatamente como a moda cita um traje do passado. A moda 

tem faro para o atual, onde quer que este se mova no emaranhado do outrora. 

Ela é o salto do tigre em direção ao passado. Só que ele ocorre numa arena 

em que a classe dominante comanda. O mesmo salto sob o céu livre da 

história é o salto dialético, que Marx compreendeu como sendo a revolução 

(BENJAMIN, 2005, p. 119). 

 

 

Essa tese está povoada de elementos com vistas a fornecer uma compreensão 

possível acerca da história a qual Benjamin dedica a escrita de suas teses. São elas: (1) a 

história é um objeto de uma construção; (2) a diferença entre tempo homogêneo e vazio e 

tempo-de-agora (Jetztzeit); (3) explosão do contínuo da história, e; (4) salto de tigre/salto 

dialético. Tais elementos são conjugados nessa constelação tornada história, com a 

mobilização de todo o pensamento benjaminiano.  

Como bem lembra a sexta tese, é preciso ter em mente que a história deve ser 

articulada como uma lembrança a ser apoderada no lampejo em um instante de perigo. Isso 

põe em alerta nossas faculdades, para saber atentar para o aparecimento de tais instantes, o 

que significa manter a vigília pelo esforço da reflexão. “[P]aciência e atenção poderiam [...] 

configurar um exercício de precisão que permite reconhecer o momento oportuno de ação”, 

diz Gagnebin (2014, p. 76), em contraposição à necessidade de urgência da situação, 
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exigidora de pressa. Com isso, nenhum momento/detalhe é insignificante, o que poderá dar 

um sinal, tal como já havia assinalado Benjamin em seu ensaio de 1929 sobre o surrealismo: 

“um despertador, que soa, a cada minuto, durante sessenta segundos” (2012a, p.36). Dessa 

maneira, nem mesmo o tempo aparece com a calma passante dos ponteiros. Esse tempo que é, 

segundo o filósofo, “homogêneo e vazio” não é o tempo verdadeiramente histórico. Ele nem 

corresponde ao tempo cronológico, vazio, nem ao tempo homogêneo, um tempo sem criação, 

sem diferença. Lembrando o tipo da história antiquada de Nietzsche, o tempo cronológico 

impediria o avanço da própria vida, ao se conformar à veneração do passado, prender-se a 

essa veneração como a única possível, marcando-a como legitima em relação ao presente, 

tornando-a a sombra projetada sobre o futuro. Esse tempo é, na denominação benjaminiana, 

tempo do inferno, um tempo ligado à repetição do sempre-igual, característica da 

modernidade com seu fetiche pela novidade. Para compreender, passemos a uma citação do 

caderno “R- Espelhos” das Passagens. Assim diz Benjamin (2009b, p.586-587), referindo-se 

ao “moderno” como o “tempo do inferno”: 

 

 

Os castigos do inferno são sempre o que há de mais novo neste domínio. 

Não se trata de fato de que acontece ‘sempre o mesmo’, e nem se deve falar 

aqui do eterno retorno. Antes, trata-se do fato de que o rosto do mundo 

nunca muda justamente naquilo que é mais novo, de forma que este ‘mais 

novo’ permanece o mesmo em todas as suas partes – É isto o que constitui a 

eternidade do inferno. Determinar a totalidade dos traços em que se 

manifesta o ‘moderno’ significaria representar o inferno. 

 

 

Lembrando o já dito no final do tópico 1.3.1, o tempo homogêneo cria “abstrações”, 

afastando as coisas de nós, sem permitir que “entrem em nossas vidas”, de forma a criar a 

apatia, tamanha falta de conexão, referida na sétima tese. Isso transforma esse tempo em 

tempo vazio, perante o qual nos postaríamos como espectadores dos vencedores. Esse tempo 

cria a falsa ilusão de que o tempo escapa aos esforços de transformação, de que ele sempre 

será o retorno do sempre igual, mascarado como o “mais novo”. A ruptura com essa 

percepção do tempo como homogêneo e vazio, como tempo do inferno, deve dar-se, primeiro, 

com a renúncia à “atitude contemplativa característica do historicismo”, diz Benjamin (2012b, 

p.128) no texto sobre o colecionador e historiador Eduard Fuchs (1937). Em seguida, com a 

adoção de uma postura ativa perante essa história, ao converter o tempo vazio em tempo-de-

agora.  

Em oposição ao tempo homogêneo e vazio, Benjamin coloca o tempo-de-agora 

(Jetztzeit), um tempo cheio e em potência, o qual mais do que assinar o contínuo da história, 
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faz irromper todo o esquecido e desprezado pelo caminho trilhado pelo historicismo. “O 

agora do tempo passado é composto com materiais de dejetos: o que se foi pelo sumidouro da 

história, o que deixou de ser, o que jaz inerte, o que é pasto da história” (MATE, 2011, p.299, 

grifo do autor). Isso cria, para o historiador materialista, uma percepção de seu próprio 

trabalho, em um duplo reconhecimento: o tempo carregado de força de transformação porque 

diz respeito à recuperação daquilo que se perdeu, das ruínas da história, e ao mesmo tempo, 

ele passar célere e furtivamente, e não haver como recuperar, muitas vezes, esse passado 

perdido. Esse “agora” integrante do tempo também diz respeito à penetração do passado como 

força atuante sobre o presente. Ele vem pedir, e vem em socorro de, um presente em perigo de 

ver mais uma vez a vitória do que não tem cessado de vencer. Essa postura colocará o 

historiador perante a concepção de o passado ser “uma experiência que é única” 

(BENJAMIN, 2012b, p. 129). E aqui, Benjamin traduz os elementos (1) e (3) referentes à 

décima-quarta tese:  

 

 

A substituição do momento épico pelo construtivo revela ser a condição 

dessa experiência. Nela libertam-se as gigantescas forças que permanecem 

presas ao ‘Era uma vez’ do historicismo. Acionar no contexto da história a 

experiência que é para cada presente uma experiência originária – é essa a 

tarefa do materialista histórico, que se dirige a uma consciência do presente 

que destrói o contínuo da história. (idem) 

 

 

A destruição do contínuo da história passa a ser a tarefa desse historiador. Todavia, 

não se trata tão somente de uma destruição pela destruição. Benjamin tem em vista outro 

papel: a construção. É preciso lembrar o elogio que o filósofo faz aos Goucourt, logo em 

seguida a citação acima sobre o inferno, no caderno R das Passagens: “Esta foi a primeira 

originalidade dos Goucourt: criar a história com os próprios detritos da história” (ibidem, 

2009b, p. 587). Nesse sentido, “[a] construção trabalha com materiais que ‘já são história’, 

isto é, fazem parte de um passado que hoje não tem nem interesse, nem vigência” (MATE, 

2011, p. 299). Daí, é possível lembrar do trabalho sobre o drama barroco, no qual Benjamin 

apresenta o tratado e o mosaico como formas que forneceriam uma forma à filosofia. Com 

ambos, os processos de “construção” dão-se com fragmentos; um trabalho de estruturação 

desses fragmentos realocados numa outra forma, demandando a pausa, a cesura, a 

intermitência. Toda uma composição partícipe de um fluxo de destruição-construção. Como 

em “As afinidades...”, a crítica seria a “mortificação da obra”, para o historiador materialista, 

a compreensão do objeto é uma “‘pós-vida’ [...] cujo pulsar se faz sentir até o presente” 
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(BENJAMIN, 2012b, p. 129). Ou seja, ela se dá com a “mortificação” do próprio objeto da 

história, tornando impossível conhecer esse objeto “tal como ele realmente foi”.  

Retomando a sexta tese, é possível, portanto, a respeito do objeto da história, cuja 

compreensão é sua “pós-vida”, possa ser lido como uma mônada, ou melhor, como uma 

miniatura do próprio mundo pulsando no presente; uma que, quanto maior a imersão na sua 

imanência, mais ricos os conhecimentos sobre esse objeto, mais próxima estará da própria 

vida. Isso significaria, para Benjamin, um afastamento do “momento épico”, ou seja, das 

abstrações desconectadoras do indivíduo com seu tempo, e dos tempos passados, como não 

concernentes à sua própria vida. Esse procedimento torna o tempo homogêneo, dando a tudo a 

aparência de repetição do sempre-igual (como na percepção, já citada, de Anatole France), em 

tempo-de-agora, de forma a reconhecer a história mais “por uma época, uma vida, uma obra 

determinada” (idem, p. 128). Essa proposição retorna na décima-sétima tese, quando o 

processo “construtivo” junta-se a sua intermitência: “[e]ste procedimento consegue conservar 

e suprimir na obra a obra de uma vida, na obra de uma vida, a época, e na época, todo o 

decurso da história” (ibidem, 2005, p. 130). 

Na forma de construção da história, torna-se impossível a sua escrita como um 

contínuo; a história na forma benjaminiana só aparece como descontínuo. Um descontínuo, 

com o qual ele, mais uma vez, compara à obra de arte, na possibilidade de “definição” do 

progresso, no caderno N das Passagens:  

 

 

Em toda a obra de arte autêntica existe um lugar onde aquele que a penetra 

sente uma aragem como a brisa fresca de um amanhecer. Daí resulta que a 

arte, muitas vezes considerada refratária a qualquer relação com o progresso, 

pode servir a sua verdadeira definição. O progresso não se situa na 

continuidade do curso do tempo e sim em suas interferências, onde algo 

verdadeiramente novo se faz sentir pela primeira vez, com a sobriedade do 

amanhecer (ibidem, 2009b, p.516). 

 

 

Uma lembrança remontada a Origem... na sua “escrita”, na qual “é preciso, com cada 

sentença, parar e recomeçar” (ibidem, 1984, p. 51). Ao contrário do “procedimento aditivo” 

do historicismo, dirá Benjamin (2005, p.130) na tese XVII, ao pensamento materialista subjaz 

a sua “imobilização” (Stillstellung). Tal imobilização visa deter o pensamento numa 

“constelação saturada de tensões”, quando ela se apresenta como “mônada”. Cristalizada em 

imagem, ela pode ser lida, numa busca pela sua congnoscibilidade, ao mesmo tempo em que 

se apresenta como algo célere em vias de ser perdida. Também, a história, nessa forma, se 

apresenta como “momento e presente” em contraposição às grandes luzes que ofuscam os 



100 
 

  

oprimidos, e toda a riqueza dormente do passado desconsiderado. A partir da imobilização, 

num processo descontínuo, numa “aragem” fornecedora da “brisa fresca de um amanhecer”, o 

historiador tem em mãos a possibilidade de ir buscar em outras épocas/vidas/obras aquele 

possível fornecedor do “código”, cuja ajuda poderá permitir a compreensão do enigma que se 

apresenta ao presente, imobilizado em tensões que não se desfazem pela incapacidade de 

compreensão dos métodos e formas existentes: “[...] o método dialético se distingue pelo fato 

de, ao encontrar novos objetos, desenvolver novos métodos – exatamente como a forma na 

arte que, ao conduzir a novos conteúdos, desenvolve novas formas” (ibidem, 2009b, p.516).  

Ao seu dispor está o “salto do tigre”, o qual lhe permite inclusive, lançar-se no mais 

longínquo passado, e trazê-lo ao presente através do “pulsar”, dever esse do filósofo e do 

historiador materialista. Löwy (2005, p.120) denomina isso de “citação revolucionária”: “[e]la 

é um salto dialético, fora do contínuo, inicialmente rumo ao passado, e, em seguida, ao futuro. 

O ‘salto do tigre em direção ao passado’ consiste em salvar a herança dos oprimidos e nela se 

inspirar para interromper a catástrofe presente”. O salto não só procura salvar a herança dos 

oprimidos como também colocar em questão todas as histórias passadas. Por isso, esse 

trabalho exige atenção ao detalhe dos fenômenos, atentando para a escrita da história a 

contrapelo, tendo o oprimido como ponto de partida e reflexão à partir de sua experiência. 

Porque a imagem que daria a chave para a leitura do presente, e assim, revelaria o “agora de 

sua cognoscibilidade”, corre o risco de ser perdida, sendo-nos tirado, mesmo aquilo que 

jamais tivéramos. É a necessidade o selo dessa tarefa, necessidade nascida da “convicção de 

que também os mortos não estarão seguros” (BENJAMIN, 2005, p.65). Um perigo ameaçador 

da própria tradição, através de sua transmissão, e acima disso, o perigo de perder a “chance 

revolucionária na luta a favor do passado oprimido” (idem, p. 130). Chance que, prossegue 

Benjamin, “arrebata para fazer explodir uma época do decurso homogêneo da história”. 

Assim, o passado aparece como, diz o filósofo no início da tese V, uma “imagem que passa 

célere e furtiva”, podendo escapar ao historiador, imagem essa sempre em ameaça de 

“desaparecer com cada presente que não se reconhece como nela visada” (ibidem, p. 62). A 

história, portanto, não só tem a constante possibilidade do fracasso, como também está aberta 

ao presente que a demanda.  

 

 

A mesma preocupação de salvar o passado no presente graças à percepção 

de uma semelhança que os transforma a ambos: transforma o passado porque 

este assume uma forma nova, que poderia ter desaparecido no esquecimento; 

transforma o presente porque este se revela como sendo a realização possível 

dessa promessa anterior, que poderia ter-se perdido para sempre, que ainda 
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pode se perder se não a descobrirmos, inscritas nas linhas do atual 

(GAGNEBIN, 2012, p. 16). 

 

 

É relevante destacar a “semelhança” a qual se refere a autora, tendo em Benjamin 

uma particularidade: a percepção da semelhança está ligada a um “relampejar. Ela passa 

voando, e, embora talvez possa ser recuperada, não pode ser fixada [...]” (BENJAMIN, 

2012b, p. 119). De modo que a percepção de semelhanças liga-se a “um momento temporal”, 

o que marca ainda mais a urgência desses instantes e a potência desses encontros, tal como o 

do nascimento, que ainda sendo instante, é um “momento decisivo”. 

Reconhecida a importância da explosão do decurso histórico, aplicando-lhe um 

“princípio de construção”, a imobilização permite notar o haver de uma tradição, travestida de 

cultura, “território” onde os bens culturais aparecem como os espólios da vitória dessa 

tradição. Para aqueles oprimidos, marginalizados e esquecidos por essa história épica, essa 

tradição só pode lhes aparecer como catástrofe. Sob essa aparição deve-se fundamentar o 

conceito de progresso, ressalta Benjamin em Passagens: “[q]ue ‘as coisas continuam assim’ – 

eis a catástrofe. Ela não consiste naquilo que está por acontecer em cada situação, e sim 

naquilo que é dado em cada situação” (idem, 2009b, p. 515). Romper com esse contínuo é, 

antes de qualquer coisa, o caráter do trabalho do filósofo/historiador materialista, interligado 

ao seu “momento destrutivo”.  

É preciso ter em mente o esforço benjaminiano de pensar um novo conceito de 

história, em profunda e complexa relação com a redenção. Suas teses não deixam de apontar 

isso. Ao longo desse percurso, pensar outra(s) história(s) implica reconhecer a força 

performativa da barbárie, pedindo a revolução na mesma medida do combate, coloca-se como 

o pano de fundo contra o qual, e juntamente ao qual, se valida qualquer esforço de explodir o 

falso contínuo da história. Além disso, essa força coloca em questão todas as vitórias 

anteriores, igualmente bárbaras. O que legitima, em alguma medida, se se é possível pensar 

em legitimidade, no sentido legal, uma violência fundadora – na medida de um após uma 

violência em busca de sua legitimação, engendrada justamente por essa violência, quando 

toda forma legítima anterior perde seu valor – no caso da barbárie? Benjamin busca “fora” de 

toda ela, ou seja, na redenção, naquilo que está após a história, ensejando a sua compreensão 

como “pós-vida” de todas as lutas deflagradas para alcançá-la, e, ao mesmo tempo, 

precisando ser preparada no presente, através do reconhecimento do passado oprimido
24

. Um 

                                                           
24

 Todavia, Benjamin resvala numa aporia, em que a justiça aos mortos deve ser mais que memória, sem no 

entanto, fazer apelo à teologia como o espaço dessa resposta. Ou dá a vida para fazer justiça ou perde a razão. 
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passado, ao mesmo tempo, pelo caráter romântico (revolucionário) de Benjamin, interligado 

irremediavelmente com uma imagem de uma “pré-história”. Essa forma aparece na já citada 

epigrafe de Karl Kraus utilizada por Benjamin na décima-quarta tese. Löwy (1990, p. 197) 

dirá que esse fim, também origem, é a “sociedade sem classes”. 

O devir entre a origem constituída como fim apresenta um testemunho da não-

realização da totalidade, como já assinala Gagnebin (2009a, p.14). Assim, uma história que 

possui como meta alcançar o fim, igualmente origem, implica à origem ser “[...] ao mesmo 

tempo indício da totalidade e marca notória da sua falta” (idem), de modo a tornar a 

construção da história muito mais cambaleante, hesitante, necessitando tomar fôlego e voltar 

ao objeto variadas vezes. Ainda mais, a história em busca de sua origem configura-se muito 

mais como uma totalidade aberta, não terminada, do que como um processo de 

desenvolvimento contínuo da ideia, até a sua realização. Realização apreendida muito mais 

pela intensidade do que pela cronologia linear do tempo (ibidem, p.8). Não há garantia disso, 

apenas uma promessa. Essa noção da origem configurando-se como um fim, ou mais, como 

uma meta, significa lembrar a necessidade de resgatar o “[...] agora do passado, por isso se 

pode dizer que a meta é origem, isto é, consiste em carregar-se de origem e trazê-la para o 

presente” (MATE, 2012, p.291). 

O passado, em risco de ser perdido, encontra-se em uma fulgurante semelhança com 

o presente, o qual vem em socorro desse passado esquecido, busca nesse reconhecimento 

fazer jus àquela “corveia sem nome”, trazendo-a à memória da história, não como partícipe 

dessa “totalidade” – a qual se deseja construir a todo custo – mas como interrupção dessa 

mesma história. Ela se apresenta com a “marca da falta”. Toda essa preocupação tem um fim 

muito claro na filosofia benjaminiana: a felicidade. A redenção é o reconhecimento do 

alcance da felicidade por todos. Desse modo, o “Messias” não é aquele que traz a boa nova, 

no sentido de um realizador da redenção. É aquele a anunciar a boa nova, de modo a caber 

não a esse messias o alcance da felicidade, mas ser trabalho nosso; torná-lo possível. Anuncia 

Benjamin na segunda tese das “Teses...” (2005, p. 48): 

 

 

[...] a imagem da felicidade que cultivamos está inteiramente tingida pelo 

tempo a que, uma vez por todas, nos remeteu o discurso de nossa existência. 

Felicidade que poderia despertar inveja em nós existe tão somente no ar que 

respiramos, com os homens com quem teríamos podido conversar, com as 

mulheres que poderiam ter-se dado a nós. Em outras palavras, na 

representação da felicidade vibra conjuntamente, inalienável, a 

                                                                                                                                                                                     

“[...] Se se pronuncia a favor da justiça consumada, farão ver que ela não existe nesse mundo. Entretanto, se 

renuncia a essa exigência, não haverá justiça” (MATE, 2011, p. 32). 
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[representação] da redenção. Com a representação do passado, que a História 

toma por sua causa, passa-se o mesmo. O passado leva consigo um índice 

secreto pelo qual ele é remetido à redenção. Não nos afaga, pois, levemente 

um sopro de ar que envolveu os que nos precederam? Não ressoa nas vozes a 

que damos ouvido um eco das que estão, agora, caladas? E as mulheres que 

cortejamos não têm irmãs que jamais conheceram? Se assim é, um encontro 

secreto está então marcado entre as gerações passadas e a nossa. Então 

fomos esperados sobre a terra. Então nos foi dada, assim como a cada 

geração que nos precedeu, uma fraca força messiânica, à qual o passado tem 

pretensão. Essa pretensão não pode ser descartada sem custo. O materialista 

histórico sabe disso.  

 

 

Löwy (2005) nos esclarece, nessa tese, sobre o pensamento de Benjamin a proporção 

de uma ligação entre a redenção individual e a reparação coletiva, pois, como nos mostra, 

lendo Hermann Lotze (a quem Benjamin cita no início da tese), na construção da filosofia 

ética e religiosa desse filósofo não há “[...] progresso se as almas que sofrem não têm o direito 

à felicidade (Gluck) e à realização (Volkommenheit)”, havendo assim, a rejeição às escritas da 

história que “[...] desprezam as reinvindicações (Anspruche) de épocas passadas [...]” 

(LÖWY, 2005, p. 48). Essa felicidade, só se realizaria, conforme Löwy lembrando as 

Passagens, na pressuposição da “reparação do abandono (Verlassenheit) e da desolação 

(Trostlosigkeit) do passado” (idem).  

A redenção, nesse esteio, faz-se com a rememoração (Eingedenken). Rememoração a 

realizar-se não somente na “[...] contemplação, na consciência, das injustiças passadas [...]”, 

coisa insuficiente para Benjamin. Ainda é preciso a “[...] reparação – em hebraico, tikun – do 

sofrimento, da desolação das gerações vencidas, e a realização dos objetivos pelos quais 

lutaram e não conseguiram alcançar” (ibidem, p.51), porque, como afirma Benjamin, há um 

encontro secreto marcado entre as gerações passadas e a nossa, por que nós fomos também 

esperados. Isto é, as esperanças daqueles que foram esquecidos ressoam em nós, como 

expectativas não realizadas: somos o produto, talvez, dessas esperanças; a oportunidade pela 

qual esperaram, de realizar o que no passado não foi possível. Dessa forma, temos uma 

espécie de poder messiânico de mudança. Conforme Benjamin, “fomos esperados”, de forma 

a sermos uma gestação das potencialidades de redenção, ao mesmo tempo sendo algo que não 

está em nós. A história nos espera, a fim de realizarmos o dever para com as gerações do 

passado, que não conseguiram, ou o fizeram de maneira inacabada, cumprir o desejo de 

Messias. Uma exigência a demandar também o rompimento com a “[...] falsa totalidade, e 

isso acontece através da salvação do que permite a afirmação de que essa totalidade é falsa, 

isto é, salvação do que foi negado, recalcado, esquecido, ou apenas desconhecido” 

(KANGUSSU, 1996, p.121).  
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“Não há um Messias enviado do céu: somos nós o Messias”, afirma-nos Löwy (2005, 

p.51), em que “cada geração possui uma parcela do poder messiânico e deve se esforçar para 

exercê-la”. Isso pode se fazer sabendo-se “compreender corretamente a história”, mas ao 

mesmo tempo compreendendo esse messianismo como algo coletivo, ou seja, “é a própria 

humanidade, mais precisamente, [...] a humanidade oprimida” (idem, p.52), ao qual foi dado 

um poder, de “fraca força”. A força que é “fraca”, como Benjamin sugere, é cogitada por 

Agamben
25

 como uma referência a uma passagem do Evangelho “Paulo, 2 Cor. 12, 9-10
26

: 

para o Messias, a ‘força se realiza na fraqueza’ [...]” (AGAMBEN apud LÖWY, 2005, p.52). 

Uma fraqueza, que Löwy (2005, p.52) lê com significado político, em que “[a] redenção não é 

inteiramente garantida, ela é apenas uma possibilidade muito pequena que é preciso saber 

agarrar”. Um exemplo dessa “fraca força” é exemplificado por Mate (2011) quando lembra 

uma narrativa de Kafka. Nela, vários mendigos, sentados próximos a uma lareira, começam a 

pensar nos pedidos por fazer caso o Messias retornasse, e um a um vão dando suas respostas. 

Ao fim, perguntam a um homem, recolhido num canto, cujo aspecto é o mais miserável de 

todos, sem ter nem mesmo uma roupa para vestir. Esse conta o desejo de pedir ao Messias 

para ser um rei, que tendo seu reino invadido por poderosos inimigos, conseguisse fugir a 

tempo com vida e uma camisa e chegasse ali onde estava agora. Questionado sobre o ganho 

com isso, ele respondeu “uma camisa”. Uma resposta a tal proposta, proporcionada pela 

narrativa kafkaniana, também é oferecida por Georges Didi-Huberman, em Sobrevivência dos 

vagalumes, cuja “fraca força” está ligada às pequenas luzes (lucciole) dos vaga-lumes, 

aqueles sobreviventes nesse mundo apesar de tudo. Ou seja, mais do que alguma força 

retirada da fraqueza para viver, seria a capacidade de sobreviver, uma sobrevivência em 

encontros com a errância, nas “linhas de fuga”, em outros lugares que não os grandes centros, 

dos holofotes – voltaremos no tópico seguinte mais detidamente a essa ideia do filósofo para 

aprofundar o papel de uma política que nasce da barbárie e vive apesar dela, mas que tem 

origem nela.  

O passado possuí um “índice secreto” remetido à redenção, uma redenção marca do 

encontro com a felicidade, a qual só possui como “inveja” os encontros jamais realizados. 

                                                           
25

 Mate (2011, p. 103), vai um pouco mais além que Agamben e nos afirma: “Essa ideia tem a ver com a tradição 

kenótica (explicada em nota de rodapé, que ‘Nessa tradição, a liberdade não é exercício de poder, mas libertação 

do estado de escravidão’, conforme pode-se encontrar, como sugere o autor em Filipenses 2, 5-11) bíblica, que 

encontramos em Isaías e em Paulo, que relaciona o poder redentor do servo sofredor ou do próprio Jesus com 

seu rebaixamento [...]”.  
26

 (9) E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, 

me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. /(10) Por isso sinto prazer nas 

fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando 

estou fraco então sou forte. 
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Essa redenção só é possível se se busca a reparação do abandono e da desolação. Isso, como 

dito mais acima, significa a salvação daqueles que sofreram: “à humanidade redimida cabe o 

passado em sua inteireza”, tornando-se “[...] citável em cada um dos seus instantes [...]”, o 

que ocorrerá no dia do “Juízo Final”, diz Benjamin na terceira tese (2005, p.54). Essa 

redenção deve ser integral, Tikun, quando todos se acordariam no dia do juízo final, 

retornando a seu estado originário. Para Benjamin, influenciado por Scholem, conforme Löwy 

(2005, p.55), a redenção não é somente um momento de catástrofe, em que todo passado é 

trazido para cobrar os espólios dos vencedores, mas é tão somente outro lado da redenção. 

Influência de interpretação marcada pela mística de Isaac Luria
27

, por intermédio de seu 

amigo Gershom Scholem.     

A expulsão dos judeus da Espanha colocou um problema para a Cabala
28

, na medida 

em que o “fim” do mundo parecia se precipitar quando “o retorno fosse realizado por muitos, 

unidos no desejo pelo ‘fim’ [...]” (SCHOLEM, 1972, p. 248-249), ocorrendo uma espécie de 

reviravolta dialética, conforme nos esclarece Scholem (1972), em que o Tikun, cuja busca era 

uma luta pela perfeição do mundo, revela-se como “arma potente” contra as forças do Mal. Os 

místicos da Cabala, que significa literalmente “tradição”, promoveram uma quebra, na medida 

em que passaram a focar a origem, em vez de prenunciar o fim messiânico do mundo, 

“estágio final do universo revelado”, modificando o sentido da redenção, com algo a ser 

conseguido “não por um movimento tempestuoso na tentativa de apressar crises e catástrofes 

históricas, mas antes pela remarcação do caminho que conduz aos primórdios da Criação e da 

Revelação [...]” (idem, p.248). Nisso, origem e fim ligaram-se, impregnando a consciência da 

redenção tanto como “libertação quanto catástrofe”, influência estendida à escola de Luria.  

Conforme seus ensinamentos, Deus se retirou para tornar o mundo possível, 

“abandonando, por assim dizer, uma região dentro Dele, uma espécie de espaço primordial 

[...]”, configurando-se como o primeiro ato do Ein-sof [Infinito, Sem-fim], um mundo 

primário insensível e ininteligível a todos, exceto Deus. Um ato de retração, de limitação, diz-

nos Scholem (1972), denominado Tzimtzum no qual “Deus determina e limita a Si mesmo, é 

um ato de Din [julgamento]”, o qual, dissolvido “no grande oceano da compaixão de Deus”, 

cristalizou-se e se definiu. Como ato de negação, limitação e julgamento, “[e]m última 

                                                           
27

 Inclusive em Walter Benjamin: A história de uma amizade, Scholem (1989, p. 127) afirma que Benjamin teria 

dito a “[...] pelo menos dois homens, Max Rychner e Theodor Adorno, que somente alguém que conhecesse a 

Cabala poderia entender a introdução da obra sobre o drama trágico”, acreditando que o amigo referisse-se a ele, 

como aquele que ele conhecia como estudioso da temática, sem contudo, ter mencionado com ele mesmo.   
28

 Esse segundo grande êxodo adquire para os judeus, a forma de experiência mística, na medida em que poderia 

ser uma repetição do Êxodo do Egito, que corresponde “a um evento que se dá em nós mesmos, um êxodo de um 

Egito interior, no qual somos todos escravos” (SCHOLEM, 1972, p. 20) 
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instância, portanto, a raiz de todo o mal já está latente no ato do Tzimtzum”. Somente, num 

segundo ato ocorre a Revelação, Deus emiti Sua luz, desdobra-se como Deus, Criador criando 

no espaço de Sua criação, trazendo ordem ao caos, e colocando em movimento, “ao separar os 

elementos ocultos e moldá-los em uma nova forma” (ibidem, p. 264-267). Ou seja, ocorre na 

Criação um duplo processo de inalação e exalação, originando, em Luria, a doutrina do 

Scherivat Ha-Keilim, ou “Ruptura dos Vasos”, sendo o Tikun, o “arranjo ou reparação de um 

defeito”. Nessa doutrina, Deus teria inundado o espaço primevo, desdobrando-se em vários 

estágios, com Suas luzes provenientes dos olhos, boca, ouvidos e nariz, chamadas Sefirot. As 

luzes dos olhos, não obstante, emanaram “em uma forma ‘atomizada’ na qual cada Sefirá era 

um ponto isolado. A este mundo de luzes puntiformes, Olam Ha-Nekudot, Luria também 

chama de Olam Ha-Tohu, isto é, ‘mundo da confusão ou desordem’ [...]”, fazendo-se 

necessário a confecção de “recipientes” para conterem-nas. Todavia, os vasos que deveriam 

conter as seis Sefirot inferiores romperam-se quando a luz jorrou de uma só vez. O mesmo 

procedeu com as Sefirá.  

O mundo, segundo Luria, opera do mesmo modo como ocorreu com as Sefirot, 

rompendo-se para que a luz contida lá dentro pudesse exercer sua função de desdobrar-se e 

criar, tal como “a semente precisa rebentar a fim de germinar e florescer” (ibidem, p. 269-

271). Como reparação de defeitos, o Tikun significa não mais a vinda do Messias como esse 

reparador, mas como aquele a anunciar a boa nova, isto é, vem para modificar o mundo, um 

pouquinho somente; “o aparecimento do Messias nada mais é que a consumação do processo 

contínuo da Restauração [...] A vinda do Messias significa que este mundo do Tikun recebeu 

sua forma final” (ibidem, p.277). Contudo, esse trabalho não é fácil, pois necessita restaurar 

todas as luzes, “orientar todo o propósito interior no sentido da restauração da harmonia 

original perturbada” (ibidem) existentes nas coisas orgânicas e inorgânicas (ibidem, p.283). 

Tal orientação torna-se necessária porque “nem todas as luzes mantidas em cativeiro pelo 

poderes das trevas se libertam por seus próprios esforços”, cabendo ao homem a tarefa de 

reunir as “centelhas de alma”, espalhadas com a queda de Adão, “cuja alma continha todas as 

almas” (ibidem, p. 281), a fim de ser possível “dar a configuração final” ao semblante 

(Partzuf) de Deus (ibidem, p.276).    

Após essa sucinta explanação, é possível compreender melhor a importância da 

redenção como política na História para Benjamin. Com isso, ele deseja redimir com vias a 

encerrar a configuração do Tikun, com a chegada do Messias. O que significa, pois, já 

pergunta Mate (2011, p.28)  
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[...] ‘dar à política um rosto messiânico’? O que ele está dizendo é que o 

mundo secularizado não deve perder de vista a origem messiânica; e isso não 

tanto por fidelidade à origem, mas, antes, no interesse da própria política. 

Isso é ler o fracasso dos projetos pessoais ou coletivos como privação de um 

direito; é poder ver os esmagados da história, os verdadeiros ‘desesperados’, 

isto é, seres que se privam da realização de seus ideais e ‘só’ lhes resta a 

esperança de que algum dia será possível realizá-los. Isso é ver o mundo sob 

o ponto de vista da redenção. 

 

 

A redenção não é garantida, pois, sem uma leitura correta da história, em que o 

historiador esteja livre de seu cortejo ao vencedor, como dirá Benjamin na tese VII, para 

“escovar a contrapelo” a história, reparar o sofrimento às gerações passadas e realizar os 

planos de salvação, pois, para a vinda do Messias é preciso redimir todos, o que deseja o 

filósofo retomando as ideias sobre a apocatástase. A apocatástase referida por Benjamin, 

influência de Origenes sobre Lesskov, a quem é dedicado o texto “O narrador”, possui um 

duplo alcance: “restitutio do passado é ao mesmo tempo um novum [algo novo]” (idem). 

Assim, também enxerga Scholem, crente na tradição messiânica judaica, afirmando: “ela é 

avivada pelo desejo de restabelecimento do estado originário das coisas e, ao mesmo tempo, 

por uma visão utópica do futuro, em uma espécie de iluminação mútua” (SCHOLEM apud 

LÖWY, 2005, p. 56). Entretanto, o papel atribuído ao Messias, por Benjamin sofreu uma 

variação de intensidade. Se antes, no texto Fragmento político-teológico, cabia ao Messias 

consumar “todo o acontecer histórico, nomeadamente no sentido de que só ele próprio redime, 

consuma, concretiza a relação desse acontecer messiânico” (BENJAMIN, 2012b, p.23), nas 

Teses..., mais precisamente no “Apêndice A”, aparece-nos agora como “estilhaços do tempo 

messiânico”, incrustados no tempo-de-agora (idem, 2005, p. 140), farpas que promovem 

aberturas no tempo histórico, permitindo a passagem do Messias. Isso, porque, “[...] nas 

Teses, o Messias não vem ao final, quando a revolução já teve lugar, para encerrar a vida da 

história do homem e do mundo, mas vem, em primeiro lugar, para lutar contra o Anticristo” 

(MATE, 2011, p. 389), contra aqueles que acreditam na serventia de cadáveres para 

semeadura para a construção de uma História e que não estão seguros.  

A redenção como apocatástase exige, não somente uma política voltada aos vivos, 

mas também aos mortos, pois o historiador benjaminiano está convicto de que nem mesmo os 

mortos estão seguros. A felicidade a qual já aludimos não é, para Benjamin, somente objetivo 

dos vivos, mas também dos mortos. A isso, propõe Mate (2011, p.30): “[s]e os mortos não 

importam, então, a felicidade não é coisa do homem, mas do sobrevivente. Se importa a vida 

de todos, então, relacionaremos a vida frustrada dos mortos com os interesses dos vivos, 
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negando-nos a seguir um projeto que pressupõe o desprezo pelos caídos”. Se os mortos estão 

verdadeiramente mortos, e não fazem parte da própria vida, se o passado é coisa somente da 

história, então, “é sinal inequívoco de que o inimigo anda forte. E, evidentemente, o sujeito 

consciente desse enorme perigo é, ao mesmo tempo, o mais ameaçado e o único que pode 

salvar” (idem, p. 156).  

A catástrofe, portanto, está em deixar o passado ser esquecido, ou convertido em 

história a ser apreendida “tal como foi”. Benjamin (2009b, p. 517) não deixa de atentar para a 

necessidade de interromper a escrita da história, e arrancar os objetos, apresentados como 

bens culturais dos vencedores, desse contínuo, ativando, assim, um caráter destrutivo próprio 

à tarefa do historiador:  

 

 

[Pois] o momento histórico destrutivo na historiografia materialista deve ser 

entendido como reação a uma constelação de perigos que ameaça tanto o 

objeto da tradição quanto seus destinatários (aqui, retoma-se a sexta tese). É 

com esta constelação de perigos que se confronta a historiografia 

materialista; é neste confronto que reside sua atualidade; é neste instante que 

ela tem que provar sua presença de espírito. Uma tal apresentação da história 

tem por objetivo, para falar como Engels, ‘ultrapassar o domínio do 

pensamento’ (idem). 

 

 

O “princípio construtivo”, já mencionado é o passo adiante à destruição. Ele é um 

“restitutiu”, que encontra na “sociedade sem classe” a sua meta. A redenção, por sua vez, dá-

se para todos, aí incluídos os mortos. Não que eles ressuscitarão ou terão seu sofrimento 

amenizado, mas sua memória tornar-se-á o fundamento da construção do presente e do futuro, 

como rememoração, à partir da qual as ações presentes serão refletidas. O esquecimento, por 

outro lado, não será negação das vidas oprimidas, mas um processo pelo qual passaríamos, de 

construção individual à construção coletiva, partindo dos escombros da própria história. 

Processo esse não de obscurecimento da memória, mas de narração a arrastar consigo 

imiscuído às memórias pelo rio do esquecimento. Se pensarmos pela perspectiva das 

personagens de Robert Walser, no texto que Benjamin escreve sobre o autor, é a 

“convalescença” aquilo que fornece a possibilidade de um olhar renovado e vivo a respeito da 

própria vida. Para isso, repetimos, faz-se necessário um movimento de “contração”, 

poderíamos dizer, de destruição, para uma expansão, permitindo novas criações. Voltando ao 

caso da história, é por meio de um “momento destrutivo”, um “abalo” no contínuo dessa 

história, revelando a si como “barbárie”, poderá proporcionar outra construção. E Benjamin 

assinala de maneira clara. Em Passagens, ele escreve: “[a] barbárie está inserida no próprio 
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conceito de cultura: como conceito de um tesouro de valores considerado de forma 

independente, não do processo de produção no qual nasceram os valores, mas do processo no 

qual eles sobrevivem” (ibidem, p. 509).  

Os “valores” que definem o conceito de cultura, logo, definem os critérios que 

determinarão o que é considerado “tesouro” e o que pode ser descartado. A barbárie só pode 

ser percebida, não naquilo cujos valores sobrevivem, mas nos fundamentos que os 

produziram. Como pano de fundo desses valores, a barbárie revela aquilo que a determinação 

dos valores deseja esconder. Porque, mais bárbaro são as definições desses próprios critérios. 

Bem por isso, Benjamin deseja a “mudança de ângulo de visão”: 

 

 

É muito fácil estabelecer dicotomias para cada época, em seus diferentes 

‘domínios’, segundo determinados pontos de vista: de modo a ter, de um 

lado, a parte ‘fértil’, ‘auspiciosa’, ‘viva’ e ‘positiva’, e de outro, a parte 

inútil, atrasada e morta de cada época. Com efeito, os contornos da parte 

positiva só se realçarão nitidamente se ela for definitivamente delimitada em 

relação à parte negativa. Toda negação, por sua vez, tem seu valor apenas 

como pano de fundo para os contornos do vivo, do positivo. Por isso, é de 

importância decisiva aplicar novamente uma divisão a esta parte negativa, 

inicialmente excluída, de modo que a mudança de ângulo de visão (mas não 

de critérios!) faça surgir novamente, nela também, um elemento positivo e 

diferente daquele anteriormente especificado. E assim por diante ad 

infinitum, até que todo o passado seja recolhido no presente em uma 

apocatástase histórica (ibidem, p. 501). 

 

 

Essas anotações feitas no “Arquivo N” integram a primeira fase benjaminiana, 

período em que o filósofo escreve dois textos fundamentais para se compreender o “momento 

destrutivo”, postura a ser adota pelo historiador e pelo revolucionário, com a intenção de 

arrancar aos vencedores os bens culturais, e seu processo de transmissão: “Caráter Destrutivo” 

de 1931, texto integrante de uma série intitulada “Imagens do Pensamento” e “Experiência e 

Pobreza” de 1933. No texto de 1931, Benjamin apresenta aquilo que será indispensável ao 

“conceito positivo de barbárie”, apresentado no texto de 1933. Segundo o filósofo, o 

possuidor de caráter destrutivo estaria ligado às mais profundas experiências que alguém teria 

experimentado na vida. Ainda, esse tipo de indivíduo seria o mais confiável, pois tem “[...] a 

consciência do indivíduo histórico cuja principal paixão é uma irresistível desconfiança do 

andamento das coisas, e a disposição com a qual ele, a qualquer momento, toma 

conhecimento de que tudo pode sair errado” (ibidem, 1986, p. 188). 

Retornando um pouco, ao início do tópico 1.1.3 do capítulo anterior, onde já 

abordamos a compreensão benjaminiana acerca do caráter, é importante destacar um ponto 
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que é fundamental aqui: a questão do caráter operar como um “farol” que ilumina a 

“liberdade de seus atos” (ibidem, 2012b, p. 56). Pois, ao contrário do destino, aquele 

“responde com o gênio àquela sujeição mítica da personagem à trama da culpa”. Esse traço 

com o qual a personagem responde aparece como o próprio processo de decisão, de modo a 

não se submeter a trama alguma. Um exemplo é o Don Juan de Molière, autor citado como 

exemplo por Benjamin. Ele é um nobre com o propósito de seduzir mulheres, prometendo-

lhes amor, sem deixar de ser verdadeiro, durando o tempo até o encontro com outra mulher. O 

traço que ilumina suas decisões é a “hipocrisia”, cuja adoção lhe permite sobrepor-se a 

quaisquer punições por suas ações devassas. Ele consegue se livrar dos irmãos de Dona 

Elvira, os quais o procuram para responder pela desonra dessa e de sua família; consegue, 

também, livrar-se do senhor Domingos, a quem deve dinheiro, e; consegue convencer seu 

criado Leporelo com seus discursos, ainda que esse despreze suas vis ações e considere-se 

desafortunado por servir tal senhor. Ao mesmo tempo, é capaz de grandes ações, como salvar 

de um combate injusto o irmão de sua esposa, até o momento desconhecido. Ele o faz, 

simplesmente, por considerar a luta desigual. A ajuda lhe garante o reconhecimento do outro, 

mesmo quando descobre sua identidade. Don Juan percebe no agir hipócrita uma maneira de 

sobrepor-se em sua sociedade – talvez mais por descobrir o modo como se joga o jogo social. 

Todas suas ações surgem de suas decisões, nelas são pautadas, ainda que seja capaz, com isso, 

de tornar o obsceno algo palatável, mostrando uma desenvoltura e desligamento em relação às 

escolhas dos demais – o desprezo pelo próprio pai demonstra isso. Livre, bem aventurado, é 

quem mais goza, entre todos.  

O caráter que marca Don Juan não se aprofunda no conhecimento da psique da 

personagem. Ele revela a superfície sobre a qual ele flui, a atmosfera onde se forma. “O traço 

de caráter não é, portanto, o nó na rede. É o sol do indivíduo no céu descorado (anônimo) do 

ser humano, que projeta a sombra da ação cômica” (ibidem, p.56). Esse traço permite o 

conhecimento da razão das decisões que são tomadas, aparece e se constrói no mundo, através 

dessas decisões. Talvez, por isso, Benjamin anuncie que: “a visão do caráter [...] está ligada à 

liberdade (de uma forma que não pode ser demonstrada) pela via de sua afinidade com a 

lógica”.  

Voltando ao “caráter destrutivo”, é importante trabalhar com a ideia desse texto 

funcionar como o “farol” que ilumina o conceito de barbárie, essa sombra projetada. Tal 

iluminação ocorre por imagens: são espaços vazios, veludos, encruzilhadas, ruínas. Imagens 

essas que aparecem quando alguém realiza um retrospecto de sua vida. Ou seja, aparecem 

quando do uso de um “princípio construtivo”, ao qual o caráter destrutivo lhe aparece como 
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um plano de fundo, em negativo. Seu valor reside na “pós-vida”, quando da reflexão sobre 

tais realizações. E, nesse abismo, elas se revelam as “mais profundas”, porque, “quanto mais 

duro fosse o choque, tanto maiores seriam suas chances de representar o caráter destrutivo” 

(ibidem, 1986, p.187). O traço que o define é a de “criar divisas: criar espaços; conhece 

apenas uma atividade: abrir caminho” (idem). A motivação desse caráter não é 

necessariamente o ódio, mas a “necessidade de ar puro e de espaço”, tudo aquilo que permite 

o caminhar da própria vida; o que dá ânimo ao vivente. E esse ânimo é rejuvenescedor e 

sereno, pois “afasta as marcas de nossa própria idade; reanima, pois toda eliminação significa, 

para o destruidor, uma completa redução” (ibidem), de modo que “o mundo se simplifica 

terrivelmente quando se testa o quanto ele merece ser destruído”. Esse merecimento é, na 

visão do caráter destrutivo, o que unifica tudo. Ao “adiantar-se à natureza” com boa 

disposição, o que o marca é justamente sua disposição para a decisão; é ele quem cria o 

momento propício, não espera que a própria natureza se disponha a fornecer-lhe esse 

momento. Que será do próprio tempo, senão tempo saturado de agora nas mãos desse caráter? 

Sua busca é mais pela eficácia de sua ação, que pele exercício do “trabalho criativo”, isto é, 

trabalhos que tenham como propósito construir, criar alguma coisa. Seu tempo dá-se tão 

rápido de forma a necessitar de testemunhas, ainda que os falatórios e mal-entendidos sejam 

de pouca monta. Uma falta de interesse em ser compreendido, contraposto ao “fenômeno 

burguês, o falatório”, poderia ter como plano de identificação o exemplo, benquisto por 

Benjamin, da história retirada de Heródoto, no qual um rei vencido pelo seu rival é obrigado a 

ver seus filhos caminharem acorrentados como escravos, permanecendo impávido. Porém, ao 

passar de seu velho criado, o rei chora. A história conclui-se aí, sem demasiadas explicações. 

Isso deixa uma abertura para as mais variadas possibilidades de explicações, dando asas aos 

“mal-entendidos”.  

Ao mesmo tempo, tal caráter, revela o “espaço vazio”, lugar onde poderia ser 

encontrada “a coisa, onde vivia a vítima” (ibidem). Ao não se preocupar em preencher os 

espaços vazios abertos por sua ação, ou essa não ser sua primeira preocupação, esses espaços 

ficam à mostra, destinados à alguém que poderia utilizá-los, sem, necessariamente, ocupá-los. 

Seria esse o historiador materialista. Aquele que precisa de espaços vazios para compor a 

história, mas sem ocupá-los – significando preenchê-los com a falsa continuidade, o qual 

esconde sobre os escombros as vítimas, as rachaduras que contestam as vitórias. Isso permite 

evocar a última estrofe do Poema do soldado desconhecido sob o arco do Triunfo de Bertold 

Brecht (2012, p. 109): 

 



112 
 

  

 

E o desenterramos de sob o ferro 

Levando-o para casa, em nossa cidade 

E o enterramos debaixo de pedra, de um arco, chamado 

Arco do Triunfo 

Que pesa cinquenta toneladas, para que 

O Soldado Desconhecido 

De maneira nenhuma se levante no Juízo Final 

E irreconhecível 

Embora novamente na luz 

Caminhe diante de Deus 

E nos recomende, a nós, reconhecíveis 

À justiça.  

 

Deixando aberturas, a incompletude como forma de ação desse caráter, não é à toa a 

inimizade do caráter destrutito com quem está cômodo: “[o] caráter destrutivo é o inimigo do 

homem-estojo [...] a caixa é a sua [do homem-estojo] essência”. (BENJAMIN, 1986, p.187). 

Essa caixa é “forrada de veludo”, de maneira a permitir marcas. Tal comportamento aparece 

para Benjamin, como uma resposta do indivíduo, em sua privacidade, à modernidade, com 

suas construções em vidro e aço, elementos inimigos das marcas, cujas existências “apagam 

pegadas”. O caráter destrutivo não é só inimigo do homem-estojo, compulsivo por deixar seu 

rastro, como também “elimina até mesmo os vestígios da destruição”. Eles transformam “as 

situações na medida em que as tornam palpáveis e as liquidam”, alinhando-se “na frente de 

combate dos tradicionalistas”. Porém, a tradição referida por Benjamin é de outra ordem. É 

uma tradição que destrói, cria espaços, deixa vazios, mostra-os, empreende mal-entendidos, 

são inconformados e desejam ar puro. Essa tradição abre a história e constrói-se na 

manutenção dessa abertura.  

 

 

Com efeito, como escrever uma história descontínua, como contar uma 

tradição esburacada, dizer a ruptura, a queda, o salto? [...] Acolher o 

descontínuo da história, proceder à interrupção desse tempo cronológico sem 

asperezas, também é renunciar ao desenvolvimento feliz de um sintaxe lisa e 

sem fraturas (GAGNEBIN, 2009a, p.98-99). 

 

 

A história se aproxima “terrivelmente” porque se transforma na história de épocas, 

pessoas e obras. E, são essas coisas palpáveis que nos permitem questionamentos, lembrado 

por Benjamin (1986, p.188): “[o] caráter destrutivo tem a consciência do indivíduo histórico 

cuja principal paixão é uma irresistível desconfiança do andamento das coisas, e a disposição 

com qual ele, a qualquer momento, toma conhecimento, de que tudo pode sair errado”. Aí, 

criam-se interrupções, colocam na ordem do dia a reflexão do andamento das coisas, fazendo-
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as imobilizarem-se até o devido reconhecimento de suas verdadeiras realizações. Mais uma 

vez, recorremos a Brecht (2012, p. 166), cuja correspondência a tal perspectiva, escreve 

Perguntas de um trabalhador que lê: 

 

 

Quem construiu a Tebas de sete portas? 

Nos livros estão nomes de reis. 

Arrastaram eles os blocos de pedra? 

E a Babilônia várias vezes destruída? – 

Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas 

Da Lima dourada moravam os construtores? 

Para onde foram os pedreiros, na noite em que a Muralha da China ficou 

[pronta? 

A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. 

Quem os ergue? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio 

Tinha somente palácios para seus habitantes? Mesmo na lendária  

             Atlântida 

Os que se afogavam gritavam por seus escravos 

Na noite em que o mar a tragou. 

 

O jovem Alexandre conquistou a Índia 

Sozinho? 

César bateu os gauleses 

Não levava sequer um cozinheiro? 

Filipe da Espanha chorou, quando sua Armada 

Naufragou. Ninguém mais chorou? 

Frederico II venceu a Guerra dos Sete Anos. 

Quem venceu além dele? 

 

Cada página uma vitória. 

Quem cozinhava o banquete? 

A cada dez anos um grande homem. 

Quem pagava a conta? 

 

Tantas histórias. 

Tantas questões. 

 

 

As perguntas feitas vão destruindo a própria história, histórias aparentemente 

intocáveis e conservadas pela tradição historicista, que ao toque de algo palpável mostram-se 

frágeis. Da mesma forma que a construção dos arcos do triunfo visa preencher o espaço dessa 

tradição conservadora e veneradora, fazem-no com o objetivo de torná-la duradoura, 

convertendo-a em tesouro transmitido aos seus herdeiros, os vencedores. Essa não é a visão 

sobre a qual se pauta o caráter destrutivo. Destruindo as coisas, transformando-as em ruínas, 

esse caráter enxerga caminhos, onde aqueles que só “esbarram em muralhas e montanhas” 

(BENJAMIN, 1986, p.188). Enxergando caminhos, ele necessita “abrir caminhos por toda 
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parte”. Engana-se quem pensa a força bruta como a forma com que o caráter destrutivo abre 

caminhos. Às vezes, é preciso uma “força refinada”. Lembremos da tese IV. Essa força pode 

aparecer como “confiança, coragem, humor, astúcia, tenacidade”. Talvez, por conta disso, 

visto em retrospectiva, esse caráter seja considerado o mais profundo. Como não pensar, 

novamente, na primeira estrofe de Necessidade da propaganda de Brecht (2012, p. 195), a 

quem parece coincidir tal “força”. O humor aí é imprescindível para uma refinada destruição: 

 

 

É possível que em nosso país nem tudo ande como deveria andar. 

Mas ninguém pode negar que a propaganda é boa. 

Mesmo os famintos devem admitir –  

Que o Ministro da Alimentação fala bem. 

 

Destruindo, o homem de caráter destrutivo encontra-se sempre em uma encruzilhada. 

“Nenhum momento pode saber o que trará o próximo” (BENJAMIN, 1986, p.188). É uma 

abertura irremediável, com a exigência de tenacidade, de coragem, de confiança e de atenção 

para decidir. Não há garantias, em contrapartida. A não ser a de que “o suicídio não 

compensa” (idem). Esse tipo de caráter nos aparece como uma opção negativa (cesura) contra 

a escritura linear da história, visando arrancá-la do falso contínuo. Isso apresenta a escrita 

antes como algo em vias de ser irremediavelmente perdido, irremediavelmente aberto. Está 

em jogo aqui a mudança do plano de compreensão (e apresentação) da história como a escrita 

de suas possibilidades. Do ponto de vista da “possibilidade” (da potência, como lembra 

Gagnebin na ideia de “atualização” utilizada por Benjamin), os “fatos” já não tem tamanha 

importância, ou melhor, sua importância se desloca como uma parte, não o todo a determinar 

a história. Talvez até se contraponham como as faces do deus Janus: duas faces, uma única 

cabeça. O “fato” não é o ponto de partida da história, mas tudo aquilo que “poderia ter sido”, 

daquilo que se perdeu, ou está em vias de se perder, dos fracassos. Imanentemente, como isso 

se apresenta? Em duas perspectivas: a da lembrança e do oprimido. Em relação a este último, 

tomemos como exemplo, duas formas de relato fornecido por Mauro Iasi (2014, p. 186-187): 

 

 

Primeira tomada: uma moradora da favela está ferida. A polícia é chamada 

para socorrê-la e a coloca no porta-malas da viatura que, diante de indícios 

que a mulher ainda estava viva, arranca rumo ao hospital. O porta-malas se 

abre e a mulher cai acidentalmente, sendo arrastada. Os policiais recolocam-

na na viatura e seguem para o hospital. Ela morre. 

[...] 

Segunda tomada: a população da favela segue seu dia a dia; uma mulher 

planeja ir à padaria e, quando sai de casa, se vê diante de um tumulto. 

Policiais abrem fogo e ela é alvejada duas vezes, no peito e na garganta. A 
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população se revolta e cerca os policiais, que queriam tirar o corpo (já 

morto) da mulher. Os policiais atiram para o ar, a fim de afastar a população, 

e jogam o corpo no porta-malas da viatura. Já na arrancada, o compartimento 

se abre e o braço da mulher pende para fora. Os guardas tornam a fechá-lo e 

saem em disparada. Mais adiante o porta-malas do camburão volta a se abrir, 

e a mulher cai, sendo arrastada por mais de duzentos metros. A cena é 

filmada. A mulher é declarada morta ao chegar ao hospital.  

Tomada alternativa: Thais, filha de Claúdia: ‘Ninguém entendeu nada, a 

atitude deles... de chegar assim atirando, sem motivo. Não tinha bandido na 

rua. Eles falam que teve troca de tiros, mas não teve troca de tiros nenhuma. 

Eles estavam rindo. Eu perguntei: ‘minha mãe trocou tiros com você? Minha 

mãe é bandida? Cadê a arma com que ela trocou tiros com vocês? Mostra!’. 

Eles ficaram quietos. Eles estavam rindo. 

 

 

Existe um único “fato” nessa história: Claúdia Ferreira da Silva, 38, auxiliar de 

serviços gerais, morreu. Mas, além do fato, essa história depende de suas possibilidades. 

Contra o plano de fundo da segunda tomada, a primeira revela-se em sua barbárie. A segunda 

é a narrativa da barbárie, surgida dela, e a primeira é a barbárie fundante (funda e une e 

fundamenta ao mesmo tempo) do solo de sua construção, e também do solo da ação da 

polícia. Quando a filha de Claúdia diz que “ninguém entendeu nada” é dessa cesura na 

narração a tarefa da construção da história. Ela não define um “fato”, mas cria uma ruptura, 

uma abertura, um espaço vazio, impossibilitado de ser preenchido, porque nasce de uma falta, 

uma incompreensão. Todavia, essa falta pode servir como apresentação de um tipo de 

história, aquela que rompe com o contínuo. Esse “não entendi” revela a violência da escrita da 

história, antes de qualquer coisa, uma violência contra o oprimido. Qual história inteiramente 

dependente dos “fatos” será honesta o suficiente para confessar seu não-saber? Se a intenção 

do historicismo é apreender o passado “tal como exatamente foi”, que espaço há para a 

cesura? Se a história se escrevesse do ponto de vista de suas possibilidades, tendo como plano 

de fundo o testemunho daquele que sofre, não saberíamos da história “universal”, em verdade, 

como a história do sofrimento dos oprimidos?  

A segunda, remetida a Marcel Proust, é a da memória como forma de escrita, 

modificando a história a ser construída. Ela não parte, como afirma Gagnebin (2014)
29

, da 

“vivência”, mas da lembrança dessa vivência, transformando essa imagem que surge numa 

“imagem tátil”. São as memórias involuntárias que permitem aquelas lembranças mais 

preciosas, justamente porque fáceis de serem perdidas, surgidas, também, de acasos
30

. 

                                                           
29

 Esse parágrafo deve muito aos ensaios “O rumor das distâncias atravessadas” em Lembrar escrever esquecer, 

“O olha contido e o passo em falso” e “De uma estética da visibilidade a uma estética da tatibilidade” em Limiar, 

aura e rememoração: ensaios sobre Walter Benjamin.   
30

 “Se é muitas vezes o acaso (entendo por isso circunstâncias que nossa vontade não preparou, pelo menos em 

vista do resultado que terão) que aporta ao nosso espírito um objeto novo, é um acaso mais raro, um acaso 
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Memórias surgidas mais do tato, dos odores e do paladar e menos da visão, colocam o 

rememorador num lugar de instabilidade, como bem lembra a autora ao citar o “passo em 

falso” dado pelo narrador de Em busca do tempo perdido na calçada dos Guermantes (o 

mesmo passo dado pelo poeta de Baudelaire tentar desviar de um veículo em “Perda da 

auréola”), permitindo-lhe uma abertura para ter outra visão da catedral. As imagens 

originadas daí são mais ricas, mas também cambaleantes, frágeis, nascidas da insegurança, do 

esquecimento. Para Benjamin, trata-se mais do “tecido de sua rememoração, o trabalho de 

Penélope da reminiscência” do que o “como de fato ela foi” (BENJAMIN, 2012a, p. 38), de 

modo a perguntar: “[n]ão se encontra a memória involuntária de Proust muito mais próxima 

do esquecimento do que daquilo que em geral chamamos de rememoração?”, pondo a busca 

pela rememoração ao autor um esforço em recuperar tudo que poderia escapar, se não lhe for 

dedicada toda a atenção. Mas, ao invés de tentar aprender o vivido, o autor procura justamente 

recuperar aquele “tecido” conjugador de suas memórias. Tecido que o abre a múltiplas 

possibilidades de lembrança. “Pois um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos 

encerrado na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento rememorado é sem limites, pois 

é, apenas uma chave para tudo o que veio antes e depois” (idem, p.38-39).    

Esse acontecimento rememorado em Proust, todavia, não tem a intenção de 

“durabilidade” da imagem, visto em sua obra, “sua estrutura temporal muda, sua ‘duração 

desaparece – a imagem se torna tão fugaz quanto a reprodução, talvez até mais do que ela. 

Essa fragilidade torna a imagem uma aparição ainda mais preciosa, pois que ameaçada de 

desaparecimento [...]” (GAGNEBIN, 2014, p. 169). Essa imagem cria fissuras no tecido da 

falsa totalidade, tal como lembra Gagnebin (2014, p. 162), as fotos de Atget, mostrando o 

“desmascaramento do real”. Essas rupturas permitiriam a criação de espaços para 

experimentações, desde a destruição das “belas imagens” forjadas com o intuito de 

manutenção do satus quo até novas experimentações em arte com vias a livrar-se das amarras 

de um totalitarismo seja político, seja estético. Aplicada à história, essa perspectiva chama 

para a rememoração todos os momentos esquecidos, desprezados, recalcados, pautando-se nas 

experimentações – Gagnebin lembra do jogo na segunda versão do ensaio benjaminiano sobre 

                                                                                                                                                                                     

selecionado e submetido a condições de produção difíceis, depois de provas eliminatórias, que levam de volta ao 

espírito um objeto outrora possuído por ele e que dele tinha saído. Acho muito razoável a crença céltica[...]” 

(PROUST apud GAGNEBIN, 2009, p. 153). A esse acaso, a autora ainda acrescenta em seguida, “o acaso é algo 

muito maior, ele é aquilo que não depende de nossa vontade ou de nossa inteligência, algo que surge e se impõe 

a nós e nos obriga, nos força a parar, a dar um tempo, a pensar [...] Ao mesmo tempo, ele só pode ser percebido 

se há como um treino, um exercício, uma ascese da disponibilidade, uma ‘seleção’, umas ‘provas’ que tornam o 

espírito mais flexível, mais apto a acolhê-lo, esse imprevisto, essa ocasião – kairós! – que, geralmente, não 

percebemos, jogamos fora, rechaçamos e recalcamos [...] Acaso, portanto, muito mais próximo das noções de 

atenção e kairós [...] que da ideia de uma coincidência exterior” (p.153-154).  
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a aura – estéticas, de estranhamento (lembrando Brecht, mas também Kafka e os surrealistas), 

fazendo experiência justamente dessas cesuras que aparecem. Cesuras que ajudam a perceber 

a “catástrofe” da escrita da história.     

Basta-nos lembrar da nona tese sobre o conceito de história, na qual Benjamin (2005, 

p.87) nos apresenta sua imagem do “anjo da história”: [o]nde uma cadeia de eventos aparece 

diante de nós, ele enxerga uma única catástrofe, que sem cessar amontoa escombros e os 

arremessa a seus pés”. O que se junta como “fato” no Historicismo, o anjo da história enxerga 

como amontoado de escombros, uma catástrofe, porque ele vê à partir do plano das 

possibilidades fracassadas, do plano dos oprimidos. O anjo enxerga do ponto de vista da 

barbárie, à partir da qual, se pensarmos com Zizek (2014, p.142), vez por outra, faz com que 

esse anjo desemaranhe-se da tempestade e desça à terra com uma violência que visa cessar 

toda violência. Que violência é essa que cria essa única catástrofe? A “identificação afetiva do 

historiador historicista” com os vencedores, tal como afirma o filósofo alemão na sétima tese: 

 

 

Ora, os dominantes de turno são os herdeiros de todos os que, algum dia, 

venceram. A identificação afetiva com o vencedor ocorre, portanto, sempre, 

em proveito dos vencedores de turno. Isso diz o suficiente para o 

materialismo histórico. Todo aquele que, até hoje, obteve a vitória, marcha 

junto no cortejo de triunfo que conduz os dominantes de hoje [a marcharem] 

por cima dos que, hoje, jazem por terra. A presa, como sempre de costume, é 

conduzida no cortejo triunfante. Chamam-na bens culturais. Eles terão de 

contar, no materialismo histórico, com um observador distanciado, pois o 

que ele, com seu olhar, abarca como bens culturais atesta, sem exceção, uma 

proveniência que ele não pode considerar sem horror. Sua existência não se 

deve somente ao esforço dos grandes gênios, seus criadores, mas, também, à 

corveia sem nome de seus contemporâneos. Nunca há um documento de 

cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento de barbárie. E, assim 

como ele não está livre da barbárie, também não está o processo de sua 

transmissão, transmissão na qual ele passou de um vencedor a outro. Por 

isso, o materialista histórico, na medida do possível, se afasta dessa 

transmissão. Ele considera como sua tarefa escovar a história a contrapelo 

(BENJAMIN, 2005, p. 70). 

 

 

Retomando o poema Perguntas de um trabalhador que lê de Brecht, podemos 

melhor entender o que o filósofo quer significar “escovar a história a contrapelo”. Escrita essa 

que se faz com um olhar horrorizado, mas tarefa ao qual o materialista histórico não se 

eximiria em realizar, para poder apresentar os documentos de cultura, sobre o olhar dos 

oprimidos, da “corveia sem nome”, atropelada pela carruagem dourada dos herdeiros dos 

vencedores. Fazendo isso, esse historiador não só destrói o falso contínuo da escrita da 

história, como apresenta os espaços vazios jamais preenchidos, porém escondidos, pelo 
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historicismo. Se, partindo de um caráter destrutivo, o reconhecimento se seu valor só ocorre 

em retrospecto, a escrita a contrapelo somente encontra valor, correspondido por aqueles que, 

no futuro, construirão com as ruínas formadas por essa forma de escrita, mas tarefa ao qual 

ele precisa se dispor no agora, pois sem ele, nada se realizará – a Babel jamais será erguida. 

Como guia da escrita, pode-se compreender Benjamin quando afirma a positividade da 

barbárie, essa mesmo a nos mostrar o “estado de exceção” no qual vivemos como a regra, 

ensinamento possível somente com a “tradição dos oprimidos”.           

 

 

2.3 Estado de Exceção 

 

O “estado de exceção” aparece em Benjamin em dois momentos: em Origem do 

Drama Barroco Alemão, ao tratar da figura do tirano e a concepção de soberania. “O 

soberano representa a história”, inicia Benjamin (2011a, p. 59), “[t]oma em mãos os 

acontecimentos históricos como um cetro”. E referindo-se a Carl Schmitt, ele traz à baila a 

concepção moderna da soberania: “[a]quele que exerce o poder está predestinado de antemão 

a ser o detentor de um poder ditatorial em situações de exceção provocadas por guerras, 

revoltas ou catástrofes” (idem, p. 60). Nessa concepção schimittiana, o estado de exceção 

aparece como aquele momento quando o soberano só se confirma como soberano na medida 

em que possui o poder de suspender a própria lei
31

. Todavia, diferentemente de um poder 

ditatorial, pleromático – um estado pleno de poderes –, o estado de exceção é um poder 

kenomático – um estado esvaziado de todo direito (AGAMBEN, 2004, p. 75), que mais do 

que instituir outra ordem de direito, suspende todo o direito e dá um poder ao soberano antes 

impedido pela própria lei. A soberania, nesse sentido schimittiano, se realiza, não no 

poder/violência de que dispõe o soberano, mas no poder de decisão. “O poder de suspender as 

leis nos revela o segredo do poder político, que não é aplicar as leis nem fazer leis por 

caminhos regrados, mas converter sua vontade em lei. O mistério do poder é a decisão” 

(MATE, 2011, p. 193).  

O estado de exceção tornou-se a regra na sociedade contemporânea, como nos 

lembra Agamben (2004, p.14-15) a respeito do ordem dada pelo ex-presidente George W. 

Bush, para os prisioneiros de Guantánamo, tratados como “[...] detainees, objetos de uma pura 

dominação de fato, uma detenção indeterminada [...]”. O estado de exceção funciona como 

uma zona suspensa em que o próprio direito não existe, paradoxalmente, para que ele se 

                                                           
31

 [...] O lugar e o paradoxo do conceito schmittiano de soberania derivam, como vimos, de estado de exceção, e 

não o contrário. [...] Esta representa, indubitavelmente, a tentativa de ancorar sem restrições o estado de exceção 

na ordem jurídica (AGAMBEN, 2004, p. 57). 
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mantenha. “[O] estado de exceção não é nem exterior nem interior ao ordenamento jurídico e 

o problema de sua definição diz respeito a um patamar, ou a uma zona de indiferença, em que 

dentro e fora não se excluem mas se indeterminam” (idem, p. 39). Essa zona indeterminada 

carece, como já lembra Schimitt, de algo que a faça necessária. A necessidade torna-se “a 

fonte primária” para existência do estado de exceção
32

. E o que se considerava como 

necessário (guerras, revoltas ou catástrofes), implicando uma contingência (no caso das duas 

últimas) ou a defesa da pátria e/ou conquista de território (no caso da primeira), converteu-se 

no “jargão” comum da economia. Aos poucos, a necessidade do campo militar passou ao 

campo econômico, encontrando aí um terreno fértil para seu desenvolvimento
33

, desvelando 

também, a natureza do poder no usufruto do estado de exceção: a necessidade como fonte do 

direito para o estabelecimento de um estado de exceção, é subjetiva, ou seja, é determinada 

pelo desejo do governante, que o usará para alcançar seus objetivos, fazendo dessa 

necessidade o limite da subtração da norma a um caso particular.  

 

 

O conceito de necessidade é totalmente subjetivo, relativo ao objetivo que se 

quer atingir. Será possível dizer que a necessidade impõe a promulgação de 

uma dada norma, porque, de outro modo, a ordem jurídica existente corre o 

risco de se desmoronar; [...] o recurso à necessidade implica uma avaliação 

moral ou política (ou, de toda forma, extrajurídica) pela qual se julga a 

ordem jurídica e se considera que é digna de ser conservada e fortalecida, 

ainda que à custa de sua eventual violação (ibidem, p.46-47). 

 

 

Todo aquele que fizer frente a essa necessidade será tratado como inimigo do Estado, 

transformando seu ato de resistência em violência, a exemplo do que Benjamin já tratou sobre 

a Greve Geral Proletária, de forma a conformar todo o aparato jurídico com a legalização 

dessas formas de violência, tendo a polícia como sua ponta de lança repressora. Toda sua 

construção revela a maleabilidade da ordem jurídica para converter uma ilegalidade em 

legalidade, à partir da flexibilização das próprias leis, ou simplesmente de atalhos jurídicos, 

que numa “situação normal”, não seria possível. Há sempre a “necessidade” de instituir o 

estado de exceção, seja pelo “bem da maioria”, pela “segurança da nação”, ou pela 

                                                           
32

 “[...] A necessidade não é fonte de lei e tampouco suspende, em sentido próprio, a lei; ela se limita a subtrair 

um caso particular à aplicação literal da norma” (AGAMBEN, 2004, p. 41). 
33

 A “Lei Geral da Copa” é um exemplo contundente de como o estado de exceção integra-se terrivelmente com 

as necessidades econômicas. Sua criação visa, entre outras coisas, determinar em território nacional, espaços que 

fugiriam às normas brasileiras, com vias a satisfazer as exigências da FIFA. Ela também serviu para a facilitação 

da desapropriação de casas, sem os trâmites necessários. Em: GOSDORF, Leandro F; HOSHINO, Thiago A. P. 

A lei geral dos interesses privados. Disponível em <http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1039> 

Acesso em: 17 set 2014. 

 

http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1039
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“oportunidade de investimento”. O gritante é a convergência dessa prática em âmbito 

econômico, o que favorece as grandes multinacionais, que conseguem escapar às normas dos 

países, convertendo-se em anomalias jurídicas.  

O outro momento em que aparece a referência ao “estado de exceção” em Benjamin 

ocorre em suas “Teses...”, mais precisamente em sua tese VIII, na qual o filósofo trata da 

“tradição dos oprimidos”. Vejamos. 

 

 

A tradição dos oprimidos nos ensina que o ‘estado de exceção’ no qual 

vivemos é a regra. Precisamos chegar a um conceito de história que dê conta 

disso. Então surgirá diante de nós nossa tarefa, a de instaurar o real estado de 

exceção; e graças a isso, nossa posição na luta contra o fascismo tornar-se-á 

melhor. A chance deste consiste, não por último, em que seus adversários o 

afrontem em nome do progresso como se este fosse uma norma histórica. – 

O espanto em constatar que os acontecimentos que vivemos ‘ainda’ sejam 

possíveis no século XX não é nenhum espanto filosófico. Ele não está no 

início de um conhecimento, a menos que seja o de mostrar que a 

representação da história donde provém aquele espanto é insustentável 

(BENJAMIN, 2005, p. 83).    

 

 

Essa tese nos revela duas coisas: o estado de exceção só se configura à partir do 

ponto de vista dos oprimidos, colocando nas mãos desses indivíduos a tarefa de testemunhá-

lo. Dar conta de um “conceito de história”, desse ponto de vista, significa partir desses 

indivíduos como testemunhas da violência, como suas vítimas, como os mortos “em perigo”, 

porque a história dá-se conta somente dos vitoriosos, mantendo-se numa ilusória continuidade 

história, passando “a sequência dos acontecimentos pelos seus dedos como as contas de um 

rosário” (BENJAMIN, 2005, p. 140). O testemunho dessas vítimas é a lembrança constante 

de que a história é uma série violenta e massacrante de rupturas, de possibilidades de vidas 

negadas e excluídas. É importante destacar também que Benjamin trata do oprimido, e não do 

proletário, como ressalta Mate (2011, p.67). O que ele deseja com essa pequena mudança? 

Que a verdadeira experiência, para a escritura a contrapelo da história, não se dá por aquele 

que integra uma classe, necessariamente, e sim por aquele que foi vítima, e serve de 

testemunha do sofrimento perpetrado pelas “carruagens douradas” em seu cortejo com os 

vencedores. Testemunha inclusive daqueles que foram/são incapazes de testemunhar, como 

não deixa esquecer Primo Levi.  

Como bem nos faz notar Mate (2011, p. 24), ao fazer do oprimido o sujeito da 

história e do objeto do conhecimento “[...] o oco ou vazio dissimulado atrás da contundência 

compacta do fático [...]”, Benjamin reivindica uma coisa natural ao Direito: o testemunho. 
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Enquanto no Direito, o testemunho liga-se ao conhecimento da “realidade integral, portanto, à 

verdade”, a filosofia reluta em aceitá-la, pela sua “subjetividade”, ou seja, pela desconfiança 

na possibilidade de verdade contida no testemunho e na testemunha. Com isso, o filósofo 

coloca a necessidade de comprovação ou reconhecimento da verdade, através do testemunho, 

o que nos leva a suspeitar que o conhecimento “será de difícil acesso” (idem). E, como 

reiteradas vezes já pronunciamos, ao fazer isso, Benjamin deseja construir outra história, ou 

seja, uma nova tradição, uma tradição dada com os oprimidos. “Por isso, o seu problema não 

é topar com os elementos de continuidade, mas com os que ficaram interrompidos, os que 

nunca chegaram até nós” (ibidem, p. 98), e pode-se dizer mais, elementos frágeis, vacilantes, 

os quais podem ser colocados em questão a qualquer tempo. Todavia, nessa sua “fraqueza”, 

esses testemunhos colocam em questão a “compulsão” por uma história lisa e plana; pela falsa 

totalidade. Portanto, trata-se agora de criar as condições para que o oprimido seja capaz de 

interromper essa história dos vencedores, e iniciar uma nova tradição. 

A segunda, a instauração do real estado de exceção implica a abolição de qualquer 

estado de exceção. Se o considerarmos nos termos de Agamben, ou seja, do estado de exceção 

como a suspensão de toda forma de direito, indiferenciação do dentro e fora do direito, por 

um esvaziamento do sentido da ordem jurídica, é compreensível a referência que ele faz a 

Kafka, segundo a qual, na compreensão de Benjamin, O Processo seria a demonstração de 

uma vida em que o direito se confunde com ela, deixa de ser lei, por sua força de lei sem lei. 

“O gesto mais singular de Kafka não consiste em ter conservado, como pensa Scholem, uma 

lei que ela não tem mais significado, mas em ter mostrado que ela deixa de ser lei para 

confundir-se inteiramente com a vida” (AGAMBEN, 2004, p.97). Uma lei que sirva à vida, 

indiferenciada desta, não uma que a limite. Um exemplo de estado de exceção apresentado 

por Benjamin (apud LÖWY, 2005, p. 86) é o carnaval. “O carnaval é um estado de exceção. 

Um derivado dos antigos saturnais durante os quais o superior e o inferior trocavam de lugar e 

em que os escravos eram servidos por seus senhores”.  

A diferença, no real estado de exceção seria, na compreensão de Löwy, a abolição de 

qualquer ideia de “superior” ou “inferior”, uma “sociedade sem classes”. Por essa 

indiferenciação, o real estado de exceção permitiria a substituição da tradição dos vencedores 

por uma outra tradição, a dos oprimidos, onde não haveria estado de exceção, utilizando-se da 

violência, para inclusive abolir a si mesma, abolir o direito, “numa luta a qualquer preço 

contra o fascismo” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 92), porque “[a]s leis são diques que param 

o curso da vida e elevam ao absoluto um momento determinado desse fluir vital” (MATE, 

2011, p. 193-194). Daí retornamos àquela noção do texto de 1921, em que a violência mítica 
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vem para destruir o direito. Nessa destruição, a violência mítica recupera o caráter destrutivo, 

guia de outra construção, no uso do poder instaurador de um novo direito, permitindo a 

abertura de novos diques no curso da vida, em busca, sempre, de formas de resistência à 

violência mítica, ao fascismo. Nessa perspectiva, a redenção se alia nesse plano, não como 

uma espécie de “superação”, nos diz Gagnebin (2014, p. 192), mas como uma “dissolução”. 

“A redenção (Erlösung)
34

, em Benjamin, não se confunde [...] com a Aufhebung (superação) 

[...] nem mesmo com a ideia, tão importante, de uma salvação ou conservação (Rettung) do 

passado [...] Se a redenção livra, é porque destrói e dissolve, não porque mantém e conserva”. 

O reconhecimento de que o estado de exceção é a regra, segundo Benjamin, coloca-

nos numa melhor posição contra o fascismo, e que o espanto que surge da ideia de que o 

fascismo “ainda é possível” no século XX não é um espanto filosófico. Filosófico, talvez, seja 

a tarefa de demonstrar que esse espanto que paralisa seja insustentável. Um espanto que surge 

da crença de que o progresso, no seu caminhar infinito, apagará de seu trilho toda a barbárie 

anterior. Esse mesmo espanto que, na verdade, não passa de uma incapacidade de reconhecer 

a modernidade do próprio fascismo e da falta de preparo para a luta, visto que, como bem nos 

diz Benjamin (2005, p. 134) na tese XVIIa, ao considerar a sociedade sem classes como uma 

tarefa infinita, o que a social-democracia construiu para si foi uma “antessala, em que se podia 

esperar com mais ou menos serenidade a chegada de uma situação revolucionária”. Quando o 

perigo lhes aparece, eles permanecem espantados. Reconhecer a necessidade de “instalar o 

real estado de exceção” é reconhecer que, “[n]a realidade, não há um só instante que não 

carregue consigo a sua chance revolucionária – ela precisa apenas ser definida como uma 

chance específica, ou seja, como chance de uma solução inteiramente nova em face de uma 

tarefa inteiramente nova”, de modo que esse estado de suspensão de todo direito, porque se 

confunde inteiramente com a vida, é a sociedade sem classe, a “interrupção, tantas vezes 

malograda, finalmente efetuada” do progresso da história. E isso só se realiza com a “ação 

política” que abre “um compartimento inteiramente determinado, até então fechado, do 

passado”, ação essa que deve ocorrer, “por mais aniquiladora que seja”. A ação política não é 

inteiramente estranha à barbárie, cuja realização implica: aniquilar para encontrar uma 

solução nova em face de uma tarefa nova. Face essa em que “o mundo se simplifica 

terrivelmente” (idem, 1986, p.187), porque o reduz à “raiz de sua própria condição”, que 

poderia ser, parafraseando Benjamin em “Destino e Caráter”, a um sol do mundo no céu 

                                                           
34

 Essa palavra, lembra a autora, está no campo semântico de erlösen, Erlöser, palavras que “remetem ao radical 

lös (no grego luien, livrar ou desatar, como o faz Dionísio, o lusos, que desata os laços de ordem sexual ou 

familiar), que indica a dissolução, o desfecho, a resolução ou solução de um problema, por exemplo, por meio de 

seu bem-vindo desaparecimento” (p. 192).  
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descorado da própria destruição, ou melhor, em outra analogia benjaminiana, na tese XVII um 

fruto nutritivo, mas desprovido de gosto, o qual é preciso provar, para saber o perigo que se 

corre em face da ameaça de mais uma recaída no fetiche da técnica, e o desejo advindo disso: 

a guerra ‘eterna’. Isto é, o mundo se revela em sua barbárie, a qual fundamenta a manutenção 

do poder e da violência nesse mundo, aquela que oprime e sustenta essa opressão como 

cultura. O “desencantamento” com o mundo que essa barbárie revela é o primeiro passo para 

sua transformação.  

Essa tarefa inteiramente nova interligada à instalação do real estado de exceção, 

poderia ser aquilo que Gagnebin (2014, p. 141-154) chama de entrada no estranhamento sem 

retorno, permanece no estrangeiro. A propósito dessa ideia, é importante deixar claro que a 

autora não faz menção a uma aproximação com o “estado de exceção” em Benjamin. Toda 

sua discussão gira em torno da ideia de “identificação”, assaz afetiva, na confusão que se 

estabeleceria entre o político e o estético, da massa com o líder do partido, o qual não poupa 

esforços em fazer uso da “catarse” como força que opera a identificação. Então, ela propõe 

um tipo de aprofundamento no uso da catarse que ultrapassa as intenções de Brecht, operando 

com o “sistema” de gerar estranhamento com os objetos/discursos, passando a análise crítica 

desses, com o intuito de criar proposta de soluções. Segundo a autora, a intenção do 

dramaturgo é a de criar uma relação de empatia e estranhamento, com vistas ao 

esclarecimento do espectador. Pois, entender o mecanismo de identificação afetiva, nesse 

sentido, ajudaria a distanciar-se dos discursos teatrais do Führer.  

No entanto, Gagnebin (2014) mostra que a noção de kátharsis brechitiana não é 

inteiramente aristotélica e apresenta duas outras formas, aos quais Benjamin não deixou de 

recorrer para empreender um uso político, mas que era rejeitado pelo seu amigo Brecht por 

não “retornar do estranhamento e não propor soluções”: Kafka e os surrealistas. É no espaço 

desses dois últimos que a aproximação com o “real estado de exceção” nos parece pertinente. 

Tanto Kafka, quanto os surrealistas, utilizam o estranhamento como forma de construção de 

seus trabalhos, esses que não retornam. Eles permanecem nesse lugar, que é estrangeiro. A 

uma crítica do conceito clássico de identidade, diz Gagnebin (2014, p. 154), o que falta hoje, 

ela propõe a opção de “correr o risco de não-retorno ao domínio do entendimento e de 

permanecer no estrangeiro por tempo indeterminado”. Isto é, abrir espaços nesses lugares em 

que o estranho/estrangeiro habita e fazer desses espaços, o espaço da crítica e da reflexão. 

Poderíamos dizer dessa forma: instalar o real estado de exceção significa habitar uma zona de 

estranhamento, habitar o estrangeiro, um espaço de indiferenciação, em que nem há “dentro” 

ou “fora”, nem “superior” ou “inferior”, nem “divino” e “profano”. Um espaço, contudo, que 



124 
 

  

não visa misturá-los até sermos incapazes de percebê-los. Mas, um espaço em que todos são 

abolidos, justamente porque todos são/estão estrangeiros. E, se lembrarmos o caráter 

destrutivo que cria mal-entendidos, tais mal-entendidos surgem das múltiplas possibilidades 

de criação em torno da linguagem, que procura dizer a verdade. Sabendo-se incapaz, oferece 

variadas imagens e diversos sentidos possíveis. No risco de dissolver-se, o historiador 

materialista que escreve à partir desse estado de exceção abolido, sabe que o faz com a 

fragilidade, geralmente, de quem sofre, do excluído, de quem não pôde ser capaz de narrar sua 

história, de quem está à beira da destruição.  
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CAPÍTULO 3 – EXPERIÊNCIA E POBREZA 
 

Não apenas explorar: criar. 

(Marcel Proust) 

 

Ao já anunciado “fim da experiência” que, usualmente, orienta a via de interpretação 

do pequeno e denso texto “Experiência e Pobreza” (1933), e que também acaba por atravessar 

o texto de 1936 sobre o narrador Nikolai Leskov, seria interessante a proposta de outra via de 

compreensão, que nos chama a atenção: ler o texto por duas perspectivas, considerando-se a 

“experiência” e a “pobreza” como elementos independentes, cruzando, num exemplo de 

imagem benjaminiana da trama e da urdidura, no texto. Considerando-se as várias fragilidades 

a serem apresentadas por essa via, é possível, contudo, notar a possibilidade do desvio dos 

caminhos já trilhados; mais ainda, notar na relação entre ambas, alterando-se a perspectiva, as 

possibilidades de produzir alguns desdobramentos que a primeira via, senão obnubila, deixa 

esquecida em algum lugar.  

Em toda a apresentação sobre a constelação e a barbárie, chega-se nesse momento 

em que, pela operação do paradigma estético da primeira, dá-se “direito” à barbárie de 

participar da composição da cultura, como um conceito, de maneira a possibilitar, operando 

através de seu caráter “positivo”, como assina Benjamin no texto de 1933, ajuda para 

construir outra tradição, e porventura outra cultura. Uma cultura cuja barbárie não se 

apresenta, por um lado, como seu oposto, mas também, na ótica positiva, como um elemento 

da formação da própria constelação da cultura. Isso significa destacar um deslocamento nesse 

processo: a barbárie não se opõe à cultura, numa consideração direta e imediata. Ela, na 

verdade, transforma-se, pela via benjaminiana, no extremo da catástrofe. “Que as coisas 

continuem como estão – eis a catástrofe”, diz Benjamin, de forma que aquilo que pode 

interromper essa catástrofe é justamente um ato de barbárie, compreendida, agora, numa 

constelação positiva (violência divina/poder instaurador, caráter destrutivo e abolição do 

estado de exceção). Todavia, tal ato de destruição possui um custo, cujo pagamento se efetua 

de modo consciente, responsabilizando-se por cada decisão daí surgida, pois, longe de 

qualquer mitificação, ela não possui quaisquer garantias. Outrossim, a afirmação do filósofo 

quanto a “todo documento de cultura” ser “também documento de barbárie” não é somente 

uma denúncia, essa de um tipo de tradição que a esconde. Essa afirmação se apresenta como 

uma “identificação” confirguradora da tradição dái surgida, essa nova tradição criada com 

esse novo conceito.  
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Se, na catástrofe, os “sonâmbulos” entregam a baixo custo e “felizes” todo seu 

patrimônio por um punhado de “atual”, com a nova barbárie, o homem prefere ver seu 

patrimônio destruído, e se possível toma o machado afiado da razão em mãos, a fim de 

construir daí outra cultura, essa composta pelas ruínas. A estética, em seu paradigma da 

constelação, permite ao bárbaro (quem engendra um ato de barbárie) o exemplo da 

construção a qual pode dispor-se. Porém, e aqui retomando a proposta de interpretação de 

“Experiência e Pobreza”, apresentam-se a esse bárbaro(a) três possibilidades de lidar com a 

ruína da cultura e a pobreza, no processo da destruição: fazer experiência com a pobreza, 

fazer experiência da pobreza e viver a partir da pobreza de experiência.  

De certa forma, fica dito, nas duas primeiras, ainda existir alguma possibilidade de 

“experiência”, na forma como escreve Benjamin. Aqui, aproxima-se da perspectiva de Didi-

Huberman (2011), não por que o filósofo já não pudesse enxergar a possibilidade de 

experiência – o que, na verdade, faz com que ele mesmo busque formas de “salvar” a 

experiência quando ela está em declínio -, de não significar, de maneira alguma, a sua 

inexistência em qualquer lugar. Tomando o final do texto “Caráter Destrutivo”, no qual seu 

autor afirma que aquele que destrói o faz, não porque acredite no valor da vida, mas porque o 

suicídio não compensa, é possível dizer que perdura aí uma ideia de resistência apesar de 

tudo. Portanto, em vista dessa situação, não se deve tomar a ideia de “fim da experiência” 

ipsis litteris. Podemos tomá-la, provavelmente na perspectiva de sobrevivente em tempos 

sombrios até o limiar do impossível, e pensar na permanência de suas possibilidades de 

experiência: como resistência, como “vaga-lumes”, lá onde a luz nada ou pouco alcança e, 

ainda assim, encanta. 

Este capítulo tem a intenção de compor na constelação de barbárie, sua trama, a 

partir da cultura. Utilizando uma analogia benjaminiana, se a cultura é a trama tecida, a 

barbárie é sua urdidura, as linhas entre as quais se tece. Nessa relação, procuramos identificar 

os elementos da cultura que compõem o conceito de barbárie, como um serviço desse 

conceito serve à construção de outra cultura. São elas a “experiência” e a “memória” 

tecedoras de nossa história, conjugadas com a “pobreza” e o “esquecimento”, os quais se 

entrelaçam nesse tecido. Mesmo que essas últimas, usualmente, tenham um “caráter” 

negativo, elas se apresentam como o avesso e o espaço de uma possibilidade de cura, de 

resistência e renovação.  

 

 

3.1 Experiência com a pobreza 
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A experiência não é tema estranho a Benjamin, no período de redação de 

“Experiência e Pobreza”. Um de seus textos de juventude (“Três homens em busca da 

religião”, 1910), lida com uma questão próxima disso. Benjamin narra a história de três 

amigos separados após um encontro marcado para dali a trinta anos, a fim de descobrirem a 

“verdadeira religião”. Se eles saem em busca disso é por que ela já não é fácil de se encontrar 

em qualquer lugar. Mas, também, é na empreitada de uma busca que ela pode ser encontrada; 

na errância que a acompanha. O primeiro encontra uma grande cidade com enormes e belas 

igrejas. Em boas condições financeiras, permite-se ali ficar, estudar e aprender com os 

grandes conhecedores. Torna-se capaz de refutar qualquer dogma. Porém, não encontra 

certeza alguma, apesar do contentamento com a vida escolhida. O segundo, errando por vales 

e florestas, devota sua vida à contemplação da natureza, onde decide viver, em profunda 

admiração por sua beleza. O último, pobre, não podendo perambular como os demais, logo 

procura um ofício, não encontrando condições favoráveis de efetuar sua busca. Ele aprende 

seu ofício, e depois procura uma cidade onde possa fixar-se e lá viver desse ofício. O dia do 

encontro chega. O terceiro caminha em direção ao seu povoado, onde eles haviam marcado o 

encontro. No caminho, decide escalar uma colina, para poder apreciar a vista dali. De lá, vê as 

cidades por onde passou, onde aprendeu arduamente seu ofício e a cidade onde reside. Logo, 

o sol do amanhecer resplandece, ofusca sua vista, abrindo-lhe a possibilidade de imaginar 

castelos e seres cantando e dançando lá. Ao fim, ele se ajoelha e agradece. Voltando ao 

caminho, permanece estarrecido, dificultando a orientação para o caminho correto. A escalada 

foi difícil. Mas, por esse caminho, associado a toda sua vida, ele percebe o verdadeiro valor 

da sua decisão e da religião. Durante o encontro, o primeiro fala de suas conquistas, o 

segundo mal consegue expressar-se, ao ponto de tornar-se quase motivo de risos, e o último 

narra sua aventura até aquela caminhada, e a sensação dali despertada. Ao final, concluí 

Benjamin, os dois primeiros “certamente não entenderam tudo, mas nenhum deles falou”.  

No subterrâneo desse texto encontra-se já a “experiência”.  A narração de Benjamin 

tenta nos dizer da experiência como uma travessia através (e atravessada pela) da vida; não 

algo encontrado em alguma enciclopédia. Além de uma travessia, algo também a nos 

atravessar e encontrar-se com o(s) outro(s). A experiência é experiência quando 

compartilhada. Onde dois ou mais se reúnem, ali poderá haver experiência. Também, como 

deixará claro em “O Narrador”, a experiência não é, necessariamente, alguma coisa de 

domínio dos eruditos ou mesmo da classe dominante. Ela surge nas oficinas de trabalho, ao 

redor das fogueiras, com os marinheiros vindos de fora. Ela surge, e está, fora dos centros; é 

independente do nível cultural e das riquezas. Liga-se muito mais ao senso prático do que a 
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uma posse de conhecimentos. Ela aparece nos espaços aonde as diferenças se chocam, faz 

carapuça ao que chega de longe, protegendo contra mudanças. Ela nasce do hábito e da 

tradição, mas também nasce da necessidade de resistir, sobreviver. Ela pode ser a fonte do 

fascismo, como também o desejo de uma luta revolucionária. Benjamin não chega a 

estabelecer claramente as diferenças, conduta extremamente importante, em virtude de não se 

criar, também, um “mito da experiência”. Se ela permite um senso de comunidade, uma 

profunda conexão com uma tradição que sustenta e identifica tudo o que lhe pertence e 

atribui-lhe uma face, o que, exatamente, impede uma recaída no fascismo? Um forte senso de 

comunidade pode converter-se em xenofobia e a conexão com a tradição pode manter a 

existência de normas e leis injustas e de um meio social desigual, sustentado justamente nesse 

selo da “tradição”, como já vimos com Nietzsche no capítulo anterior, transforma o passado 

no selo de validade das práticas presentes, impedindo o próprio presente de criar, sufocando-

o. 

Se a experiência necessita de algo para lembrá-la de sua potência transformadora, e a 

faça desvencilhar-se de sua constelação fascista, isso está na construção da experiência da 

perspectiva da constelação positiva da barbárie: o caráter destrutivo que não permite esquecer 

a própria construção da experiência e da cultura como espaço de dissimulação do sofrimento 

de muitos. E, nessa constelação da barbárie, cuja busca visa construir uma cultura em contato 

com a ética, de maneira a fazer jus aos oprimidos, nada melhor do que escrever da perspectiva 

desse oprimido. Para, daí, constituir um ponto de vista reflexivo sobre a própria cultura. A 

pobreza é esse algo que vem em socorro da experiência. 

Assinalar a importância de se fazer experiência com a pobreza, implica em 

reconhecer essa pobreza como uma matéria mais significativa do que seu sentido usual, 

frequentemente de cunho negativo, quando não pejorativo. Tomando o exemplo do texto 

citado por Mate (2011), lembrado no início do capítulo anterior, do pobre que come o pão 

preto juntamente com o pão branco, pode-se pensar que a experiência adquire uma nova 

possibilidade de sentido quando se faz juntamente com a pobreza, na medida em que essa 

permite àquela um reconhecimento de sua própria existência como resposta a uma 

necessidade, mais do que a criação de um espaço de exclusão, ou seu esquecimento. Como 

não lembrar do comentário de Benjamin a respeito de Proust, como aquele que nos insere 

numa tradição que possui seus códigos próprios, o que excluí aqueles que são incapazes de 

experenciá-los, quando um gesto, uma palavra ou um olhar estão velados como um enigma, 

por uma linguagem que só é familiar – e, portanto, decifrável – a quem pertence ao pequeno 

círculo dos salões? Ainda não se trata de iniciar um novo tipo de experiência, originada da 
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pobreza. Trata-se de ver na “redução” à pobreza, a aparição daquele(s) elemento(s) que se 

revela(m) indispensável(is) à construção de uma experiência. Tal “redução” que a pobreza 

proporciona permite, por exemplo, o encontro com o necessário para a vida. Esse necessário 

pode-se ligar com a “utilidade”, característica que define o valor das coisas nesse estado. Ao 

mesmo tempo, pode-se ligar com a “simplicidade”, numa redução da forma cujas 

possibilidades de uso ampliam-se. Assim, a pobreza aparece como aquilo que dá a forma ao 

objeto, e por que também não, à experiência surgida do uso do objeto, da construção da 

tradição e de toda a expressão e transmissão dessa cultura.    

Agamben (2014), em Altíssima Pobreza, tratando da “forma-de-vida”, tendo no 

fransciscanismo sua mais forte expressão, conecta-se a uma ideia de pobreza, para além de 

suas relações negativas (recusa da propriedade, renúncia ao direito), relacionada 

necessariamente à ideia de “uso”, chegando ao “uso pobre”, uso não somente vinculado à 

recusa de possuir qualquer coisa, mas a de não fazer dessa recusa a possibilidade de partilhar 

uma vida de opulência, ao tornar o “uso” um “abuso”. A pobreza, nessa perspectiva, 

transforma-se no início de um modo de vida, de uma “forma-de-vida”. Ela não é somente 

aquilo que torna a vida árida, mas é o elemento que se forma com a vida. Isso significa a 

despossessão das coisas, passando a ter seus valores determinados pelos seus usos, sem 

significar qualquer pertença. E, seu “uso pobre” evita o “abuso” (destruição) das coisas. Isso 

significa para a pobreza a possibilidadede/potência de inscrição num plano da experiência, em 

que ela não significa somente a derrisão da experiência, mas o início de uma forma que dê à 

experiência outras possibilidades de construção, sem abandonar o reconhecimento pelo seu 

uso (compartilhado, como bem comum), e não pelo seu abuso.  

O sentido de pobreza, Armut em alemão, em Benjamin, porém, não se aproxima da 

possibilidade acima. Ou melhor, é preciso entender duas coisas a respeito da pobreza, as quais 

podem auxiliar a compreender o texto benjaminiano, e que participam da clivagem do sentido 

de pobreza: a pobreza observada do ponto de vista de quem não é pobre (daí é permitido a 

alguém como Benjamin pensar a experiência) e de quem vive a pobreza (daí entramos no 

sentido do termo usado pelo filósofo), desviando-o para uma possibilidade de experiência, 

inclusive em seu “declínio”. A noção de pobreza, retomada numa perspectiva de qualificação 

de um modo de configuração da experiência, interligadas às noções de “singeleza”, 

“necessidade” e “utilidade” podem surgir nessas duas formas; uma como elemento de 

destaque da experiência, outra como experiência. A riqueza do texto de Benjamin está na 

“marca” dessa virada, impregnando-o, justamente por ter sido confeccionado no segundo 
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momento. E, talvez, nesse momento tornou-se possível a Benjamin pensar um “conceito novo 

e positivo de barbárie”.  

Se Benjamin pensa na “pobreza de experiência”, no seu declínio, é por que lhe foi 

possível notabilizar, senão experenciar, um espaço onde ela ainda está imersa na vida 

cotidiana das pessoas, saber como seu sentido aparece nessa íntima ligação. Só se nota um 

declive quem se sabe descendo, de algum lugar mais alto. Vicente Valero (2001) mostra que 

esse lugar mais alto (que se mantém, porque esquecido) é Ibiza, ilha que Benjamin visitou por 

duas vezes, e de certa forma, em dois períodos críticos de sua vida – sendo o segundo o mais 

aterrador, ao ponto que, dali, o seu único horizonte parecia ser o suicídio. Esse momento, 

entre 1932 e 1933, é imprescindível para compreender “Experiência e Pobreza”, ainda mais 

porque foi aí onde ele o redigiu. Compreender, não só esses dois elementos, mas o da 

barbárie, como algo interligada a ambos, tecendo uma rede constelar, transformando-se num 

conceito ao qual recorrer para construir outra possibilidade de história.  

Duas viagens, dois momentos distintos, duas experiências diferentes. Na primeira, 

ocorrida entre abril e julho de 1932, Benjamin chega, segundo Valero (2001) sem muita 

informação, marcando ainda mais sua impressão a respeito do que encontra. Desde 1931, 

iniciava-se o processo de entrada da ilha no mapa da “civilização” europeia, desde a chegada 

do filólogo alemão Walther Spelbrink, cujo trabalho consistia em “um estudo lexicográfico da 

vida tradicional ibicena” (VALERO, 2001, p.12), até a visita de arquitetos que escreveriam 

sobre as semelhanças daquela arquitetura rural, viva, representante de um passado perdido e 

as produções arquitetônicas modernas. Com a ajuda do grupo GATCPAC (Grupo de 

Arquitetos e Técnicos Catalãs para o Progresso da Arquitetura Contemporânea) e os 

fotógrafos, José Ortiz Echaque e Mario von Bucovich, registrando abundantemente a ilha e 

seu folclore, além de zoólogos mapeando e estudando as matas e terrenos virgens, iniciou-se 

uma verdadeira corrida para conhecer o paraíso perdido na terra. Nesse período, os 

estrangeiros eram tão poucos que os habitantes conheciam-nos pelos nomes e eles se 

conheciam, porque, eles se encontravam frequentemente, devido à ausência de muitos lugares 

para estadia e alimentação. Até então, e nesse período, justamente por isso, a ilha era precária, 

sem demasiado conforto, acentuando a sensação, para os que ali chegavam, de uma 

experiência com o passado, apresentando-se em vida.  

É nessa onda de entusiasmo de descobertas, sobre a qual nada sabia Benjamin, que 

ele desembarca na ilha. Ele vem mais pela possibilidade de poder viver com pouco, “um 

mínimo europeu de sobrevivência, que cifrava entre 60 e 70 marcos ao mês” (idem). Seu 

desconhecimento a respeito da ilha permitiu-lhe a admiração com a vida encontrada ali, de tal 



131 
 

  

modo a confirmar “o que já sabia, tudo aquilo a que tanto a moderna arquitetura como a vida 

burguesa havia renunciado há tempo” (ibidem, p.23), o autêntico valor das coisas:  

 

 

o autêntico segredo de seu valor é essa sobriedade, essa escassez de espaço 

vital, no qual não somente pode ocupar visivelmente o lugar que lhes 

corresponde, senão que têm espaço de jogo suficiente para pode satisfazer a 

grande quantidade de funções ocultas, surpreendentes uma e outra vez, em 

virtude das quais o objeto vulgar converte-se em valioso (BENJAMIN apud 

VALERO, 2001, p.22). 

 

 

Conforme nos explica Valero (2001), a atenção do filósofo volta-se justamente para 

“a sobriedade do espaço tradicional, rigorosamente humilde, sem a menor ambição 

decorativa”, de modo que esses objetos são funcionais, sem abandonar “um valor isento de 

beleza” (ibidem). Uma praticidade transmitida, pois permite a melhor forma de vida possível, 

tendo na “humildade” desses objetos, na verdade, estava marcada por muitos anos de 

experiências transmitidas pelos ofícios legados. Não se sabia quem era o “autor” desse 

legado; ele pertencia, portanto, a todos. A arquitetura e os objetos eram resultados materiais 

da cultura do povo ibiceno, que soube manter, preservar o essencial, porque útil, conforme 

seu uso, com seu lugar determinado, com possibilidades de uso desconhecidas por Benjamin, 

abertas à imaginação/fantasia. Num pequeno texto intitulado Ao sol, o filósofo escreve:  

 

 

Disse-se que nessa ilha há dezessete tipos distintos de figos. Havia que saber 

seus nomes [...] Não é cada pedaço de terra a lei de uma constelação de 

plantas e animais que não se repetirá nunca? E cada nome de lugar, não é, 

portanto, uma escritura cifrada detrás da qual a flora e a fauna encontram-se 

pela primeira e última vez desta maneira? No entanto, o campesino tem a 

chave deste código. Ele sabe os nomes (BENJAMIN apud VALERO, 2001, 

p.52). 

 

 

Benjamin está diante de uma cultura não “tocada” pela civilização, cujos segredos 

estão guardados. E, guarda-os, inclusive, nos nomes. Não é à toa que os moradores nada se 

preocupavam em procurar confirmar as verdadeiras identidades dos estrangeiros residentes na 

ilha, sobre os quais muitos suspeitavam serem espiões ou estarem em fuga – o segredo era um 

costume difundido. Durante a sua segunda estadia, com a chegada de muitos jovens que nada 

faziam na ilha, Benjamin teria tido como secretário um jovem integrante das SS nazistas, sem 

nada suspeitar (VALERO, 2001, p.137). O interesse dos campesinos estava em seus costumes 

e seus segredos, muito bem guardados. Nada mais.  
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Deslumbrado com a descoberta dessa ilha, onde se depara com a confirmação de sua 

ideia, a de que algo essencial perdera-se, Benjamin passa a conviver com o amigo Felix 

Noeggerath, com o qual se encontrara em uma palestra, e que o havia convidado nessa época, 

a passar um tempo em Ibiza. Juntamente com o filho de seu amigo, Hans Jakob Noeggerath, 

residente na ilha para realizar sua tese, a qual consistia em recolher contos, lendas, canções e 

refrãos da tradição oral dos campesinos ibicenos, Benjamin teve a oportunidade de ouvir as 

narrações e adentrar mais profundamente os costumes desse povo. A própria travessia até 

Ibiza já havia sido uma experiência, em seu termo próprio. A bordo do barco Catania, durante 

onze dias, o filósofo aproveitou para entrosar-se com a tripulação, possibilitando-lhe ouvir e 

colher narrativas. Uma delas inclusive integra o trabalho “Imagens do Pensamento”, intitulado 

“A viagem do ‘Mascot’”. “As circunstâncias não podiam ser agora mais favoráveis para 

meditar, uma vez mais, sobre a arte da narração, ‘meu velho tema, que me preocupa cada dia 

mais’, uma arte que há bebido sempre de uma única fonte: da experiência que se transmite de 

boca em boca”, diz Valero (2001, p. 31-32) a respeito dessa primeira estadia de Benjamin.  

Para dar cabo da melhor maneira possível, ao projeto de compilação e, assim, fazer 

sua tese, Hans logo trajava as vestimentas típicas, pois, a familiaridade com os moradores 

“não era fácil de conseguir, pois o campesino islenho era também um bom guardião de seus 

costumes, assim como de tudo concernente a sua intimidade” (idem, p. 43). Quem mais se 

aproximou do conhecimento da intimidade desse povo foi Walther Spelbrink, porque teve 

permissão para entrar em todas as residências, excetuando-se os quartos. Com muito esforço, 

o jovem Noeggerath conseguiu compilar dezenas de contos e lendas tradicionais, de modo 

que, segundo Valero (2001, p.44), não é difícil imaginar Benjamin escutando-os. Foi em casa 

dos Noeggerath também onde o filósofo escutou seu amigo falar sobre “os poderes curativos 

das mãos de Marietta, sua mulher, nos seguintes termos: ‘seus movimentos são muito 

expressivos. O que torna impossível descrever sua expressão... É como se estivesse contando 

um conto” (idem, p. 44-45). Imagem essa que permitiu a ele pensar na ideia da narração ser o 

primeiro passo para a cura.  

Nessa primeira estadia, portanto, Benjamin descobre a riqueza da experiência, uma 

riqueza muito mais impregnada da pobreza material, construída justamente aí, pela 

precariedade da vida na ilha, acentuando um contraponto com a vida burguesa. Aqui a 

pobreza forma a experiência, como a singeleza dos objetos, conjugando uso e beleza, o que 

revela o seu próprio valor e seus desdobramentos possíveis, permitidos somente aos 

integrantes desses costumes. Benjamin participa como o ouvinte de um sopro vivo do 

passado, registrando essas experiências, pois, sabe-as raras de onde vem. Isso lhe permite 
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enxergar aquilo que chamará “declínio” da experiência, pois como estrangeiro/estranho aos 

costumes, torna-se capaz de fazer comparações. Nesse processo da experiência, também está a 

errância. Como aponta Valero (2001, p.52), o filósofo descobre “o caminho como espaço para 

a revelação e o caminhante como especial receptor da essência das coisas”, potente no texto 

Ao sol, no qual “[a] experiência da paisagem e a experiência da linguagem parecem fundir-se, 

neste passeio solar, de uma maneira misteriosa”. A errância empreendida por Benjamin 

permite-lhe enxergar o processo de constituição da narração, através da qual serão passadas as 

experiências. A propósito de Ulisses, Gagnebin (2009b) nos diz ter podido o herói retornar 

mais cedo a sua casa. Não o fizera, pois era preciso retornar não somente carregado de 

presentes, como também de histórias. Suas viagens e seus desvios, apesar de perigosos, são 

empreendidos para que ele, Ulisses, exímio narrador, pudesse ter histórias para narrar. 

Benjamin experenciou essa forma, na travessia até a ilha, e também encontrou a forma de 

experiência dos campesinos, guadiões de seus costumes, verdadeiros tesouros. Estas duas 

figuras, o marinheiro e o campesino, retornarão em O Narrador, sendo a fusão entre ambos o 

tipo ideal de narrador: aquele que vem de longe, de uma terra onde aprendeu um ofício, 

coloca-se a trabalhar num lugar e ali faz morada, adquirindo o senso prático dos próprios 

campesinos.  

Nesse sentido, durante a primeira estadia, apesar dos percalços, Benjamin teve a 

oportunidade de experenciar um lugar onde a experiência ainda teria valor, onde ela teceria a 

estrutura cultural do lugar. Se ele procurara a ilha por seu baixo custo de vida, visto que 

permanecer na Alemanha era-lhe assaz caro, ele ainda não enfrenta a pobreza e o desespero 

da segunda estadia. A questão da experiência não se subordina à pobreza. A pobreza é que se 

apresenta como um lugar em que a experiência ainda existe. Enquanto a Benjamin esse 

encontro permite notar o declínio da experiência, ao povo de Ibiza, tendo sua cultura como 

tesouro, a pobreza permite a manutenção, em certo ponto, dessa tradição, é também um 

problema efetivo: eles não têm, ou tem com dificuldade, acesso às técnicas para lhes 

permitirem uma vida mais confortável. Mesmo o filósofo reconhece a necessidade de abrir 

mão de “certos confortos” para viver ali. É preciso entender a pobreza como algo que permite 

compreender o valor autêntico da experiência, e também, em outro extremo, como aquilo que 

se procura evitar, ou erradicar. O valor da experiência, como aquilo cuja percepção não 

somente acarretará a compreensão dos documentos de cultura também são documentos de 

barbárie, potencializando as forças para lutar por uma história que faça jus à corveia sem 

nome, realizável quando quem escreve entender o valor de um pão preto, como alimento 
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diário, ou conforme Benjamin, de uma fruta que se come, sem sabor e que precisa ser ingerida 

apesar de tudo.  

O que o texto de 1933 não deixa à mostra é essa realidade fundante. Com isso, ele 

não é só uma contestação da “pobreza de experiência”, mas de que uma experiência dada a 

partir da pobreza seja inautêntica: ou porque aparece como uma “galvanização”, i.e., uma 

fascinação por algo que não é verdadeiro, porém visa oferecer alguma “experiência” (a 

exemplo da astrologia, quiromancia, vegetarismo, gnose etc); ou porque se apresenta por meio 

de uma “horrível mixórdia de estilos e cosmovisões do século passado”, simulações de 

experiência (BENJAMIN, 1986, p.196). Ou seja, não se trata de um conjunto de “abusos”, 

tudo aquilo que mais destrói a possibilidade de experiência, do que a torna possível no mundo 

moderno. 

 

 

3.2 Experiência da pobreza 

 

Armut é definido, segundo o Duden, como “pobre, necessitado (Bedünftigkeit, que 

também significa “indigente”), miséria e esterilidade (Kargheit)”. Em sua constelação de 

sinônimos, encontramos os sentidos de “desapropriação (Besitzlosigkeit)”, “falta de dinheiro 

(Geldmangel, Geldnot)”, “aridez (Kargheit)” e “escassez (Knappheit)”. Nesse complexo 

semântico da pobreza, o pobre não é apenas quem necessita de algo, usualmente o 

indispensável para viver, mas também pode significar aquilo que nada produz de útil. Ou seja, 

não diz respeito somente às condições materiais de vida ou à falta de cultura, como também 

àquele/àquilo sem importância econômica, porque não consegue ser apreendido por ela. Isso 

permite pensar numa possibilidade de compreensão: o que não seria útil para uma perspectiva 

de vida, poderia sê-lo para outra. De toda forma, as diversas associações e usos da palavra são 

de cunho pejorativo. A “qualidade” de pobre diminui, torna estéril o que a segue. Se falamos, 

portanto, em “pobreza de experiência”, estamos falando sobre a sua possível esterilidade, ou 

seja, o que “não traz proveito algum; inútil” (SACCONI, 2009, p.524), ou sobre sua escassez. 

Quanto não nos ensina Nietzsche, em Genealogia da moral, sobre a dimensão a tomar uma 

forma moral, ditando aquilo que será considerado “bom” – interligado à nobreza ou riqueza – 

e o que será considerado “mau” – tudo interligado à pobreza?  

Quando, na tese VI das “Teses...”, Benjamin nos diz sobre a necessidade de lutar 

pelas coisas materiais, ou seja, enfrentar nossos problemas materiais, a pobreza adentra o 

antro desse debate por ser a causa dessa necessidade. Ainda, se ele evoca a tenacidade, a 

coragem, o humor e outras forças para possibilitar alguma vitória nessa luta, que se tem 
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perdido incessantemente, tal batalha exige a capacidade de compreender a pobreza como um 

desses elementos de fortalecimento. Porque, se ela ensina ser o estado de exceção a regra, ela 

também pode mostrar a necessidade como uma força forjada na fraqueza, sabedora na escolha 

de suas armas. Ela ensina, sobretudo, a resistir. A outra opção é a morte. Com isso, é 

importante lembrar um sentido possível para a pobreza: no sentido de “desapropriação”. Ela 

pode significar tanto “privar-se do que é seu, expropriar-se” quanto “ser privado do que é seu, 

ser expropriado”. Tanto um retirar-se daquilo que a si pertence, como ser retirado, contra a 

vontade, daquilo que a si pertence. Em ambos os casos, ocorre um deslocamento, um colocar-

se em outro lugar, ou ser despojado de algo antes pertencente, por algum direito. Nesse 

sentido, há um “direito” subjacente garantidor do pertencimento, o qual foi retirado, seja por 

vontade própria ou por vontade de outrem. Assim, não se subscreve, necessariamente, a ideia 

de uma falta, de algo sem valor. Resiste aí a possibilidade de um movimento para outro 

espaço, sendo esse estranho, não pertencendo àquele que se moveu. É estar no 

estrangeiro/estranho e não querer, ou não ter a possibilidade de retorno.  

Se nos for lícito pensar a “pobreza de experiência” nessa perspectiva, como uma 

desapropriação, um deslocamento da experiência, privadora de sua própria propriedade, 

tornando-a improdutiva e infértil, aos olhos dos indivíduos, resta-nos a possibilidade de, em 

vez de pressupor algum “fim” para a experiência, apenas deslocarmo-nos para outra região, 

ou alterar a perspectiva de reflexão acerca desse problema. A pobreza não se apresentaria 

como um “fim” à experiência, mas como um espaço em que a própria experiência transforma-

se. Isso significa cavar e abrir espaço onde a terra é mais árida, lá onde a escassez faz morada, 

onde se acredita que a “falta de imaginação e criatividade ou vitalidade” da esterilidade 

(SACCONI, 2009, p. 524) da pobreza descansa. Se Benjamin nota um determinado tipo de 

escrita (da história) a apregoar “épocas de decadência”, porque elas não confirmam o 

contínuo do progresso da história, então, por que não imaginar tal aplicação à experiência? 

O filósofo é muito honesto em afirmar sua pobreza de experiência no texto de 1933, 

ao ponto de perguntar: “[o] que traz ao bárbaro a pobreza de experiência?” (BENJAMIN, 

1986, p. 196). Um pouco antes, ele nos diz categoricamente, pedindo nossa honradez para 

confessar: “essa pobreza de experiências não é uma pobreza particular, mas uma pobreza de 

toda a humanidade. Trata-se de uma espécie de nova barbárie” (idem). De tal forma, 

poderíamos reformular a pergunta do filósofo: o que traz ao pobre a pobreza de experiência? 

Pois essa “barbárie” é uma nova forma de pobreza, tão nítida quanto o mendigo medieval. Se, 

talvez, ele elabora uma pergunta como essa, faça-o para buscar saber, em nossa condição de 

pobre, o que pode nos ensinar essa pobreza de experiência. Benjamin nos mostra com isso a 
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importância de fazer uma experiência, apesar da possibilidade de seu declínio. Se o 

patrimônio cultural não se filia a nós, se a técnica aparece como radical negadora da 

experiência, e, ao mesmo tempo permite a explosão de obras sobre o qual já não se consegue 

comunicar, se esses homens estão tão cansados, a ponto de desejar “libertar-se de toda 

experiência” (ibidem, p.197), então a pobreza aparece como o espaço de aprendizado de uma 

outra forma de experiência: a da construção de uma nova tradição, à partir do deslocamento e 

da possibilidade de experiência exigida pela sua pobreza. Isto é, ao contrário de acumular o 

patrimônio cultural, reduzí-lo, e quando necessário, destruí-lo. Mais do que uma questão de 

lembrança, trata-se de um pedido de aprendizagem pelo esquecimento.  

Precisamos, para melhor compreender o manifesto benjaminiano neste denso texto, 

“Experiência e Pobreza”, conhecer as condições em que estava o filósofo quando o redigiu. 

Talvez, aqui o sentido da desapropriação pareça mais pertinente. Quando de sua primeira 

estadia em Ibiza, ocorrida mais pela necessidade de viver num lugar de baixo custo, Benjamin 

encontra um lugar propício para a “verificação” e aprofundamento de suas reflexões sobre a 

narração e a experiência. A sua segunda estadia ocorre numa condição muito mais 

desesperadora: torna-se o primeiro ponto de parada de seu exílio. Ele fugia de uma Alemanha, 

além de cara para se viver, tornara-se assaz perigosa para um judeu. Começa assim sua 

segunda experiência na ilha, ocorrida entre abril e setembro de 1933, num tempo maior do 

que ele calculara, é preciso deixar claro: uma experiência de reorientação de toda sua vida, e 

decisão quanto aos passos seguintes. Havia já a tentativa de ir para os Estados Unidos, por 

meio dos esforços do Instituto para Pesquisa Social a fim de garantir um visto para sua 

entrada naquele país. Sabemos que ele nunca conseguiu efetuar essa viagem. Retrocedendo à 

Ibiza, sua chegada ocorre sem um horizonte promissor, com uma condição financeira 

desfavorável, sem a esperança de retornar ao seu país e sob a sombra crescente do perigo 

nazista. Para piorar, a ilha havia se tornado um assíduo ponto turístico, o que, conforme 

Valero (2001, p.90 ss) teria promovido verdadeiras “revoluções” na paisagem. Mais turistas, a 

construção de um grande hotel e a acirrada especulação imobiliária haviam tornado a vida 

mais cara do que esperava Benjamin. Não somente turistas chegavam à ilha, como muitos 

estrangeiros buscando refúgio e jovens “suspeitos” sem qualquer atividade aparente, além de 

observar a ilha, tomar anotações e caminhar para conhecer os locais, muitos espiões da 

Gestapo. Tudo isso incomodou deveras Benjamin. 

 

 

Assim, a segunda estância de Walter Benjamin em Ibiza começou, como se 

pode ver, de maneira muito diferente da primeira. Aquela fascinação do ano 
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anterior, que o havia animado desde o princípio a conhecer tudo e tratar com 

todos, sempre em busca de histórias que pudesse contar, agora parecia haver 

desvanecido. Desgostoso da nova casa dos Noeggerath, ruidosa e açoitada 

pelas violentas lufadas do vento, assim como com o novo e rarefeito 

ambiente de San Antonio, refugiou-se desta vez, muito pronto, em seus 

trabalhos de investigação literária [...] (idem, p.91-92). 

 

 

A diferença entre essa e a primeira vez era a indiferença do filósofo quanto à reunião 

de histórias, seus passeios e conversas com os ibicenos acerca de suas narrativas. Ele se 

isolara. Sua condição de exilado e o sofrimento de ter de pensar nos passos seguintes da sua 

jornada de fuga, modificaram a paisagem ibicena aos seus olhos. E as mudanças provindas da 

“descoberta” da ilha muito menos o animavam. Além disso, a continuação de seu filho na 

Alemanha e as notícias da detenção de seu irmão Georg acentuavam sua angústia. Tudo isso 

Benjamin parece ter expressado no “Poema triste”, poema, segundo Valero (2001, p. 96-97), 

não somente de um homem solitário, mas também cansado e sem perspectivas. Ei-lo: 

 

 

Um se senta na cadeira e escreve. 

Um se vai cansado mais e mais e mais. 

Um se recosta no momento adequado. 

Um come no momento adequado. 

Um tem dinheiro. 

Este é um obséquio de Nosso Senhor. 

A vida é maravilhosa! 

O coração bate mais e mais e mais forte, 

O mar se vai acalmando mais e mais e mais 

Até o fundo. 

 

 

O dinheiro que levava estava muito bem contado para uma curta jornada. Ele 

esperava qualquer coisa no continente que o pudesse socorrer. Se não chegou ao fundo, 

Benjamin o experimentou bem de perto, no seu limiar. “Parece que seus cálculos econômicos 

eram bastante precisos, já que a partir do mês de junho, quer dizer, após dois meses de sua 

chegada, sua situação começou a tornar-se desesperadora, iniciando uma muito particular 

descida aos infernos”, diz-nos Valero (2001, p.97). As rupturas foram não somente com as 

relações mantidas na ilha, “com quem até esse momento havia sido seus amigos em Ibiza”, 

como o surgimento de uma enfermidade, devido à “péssima alimentação e mudança de 

alojamento” (idem). A mudança de alojamento ocorreu para uma casa inacabada, mas 

próxima à praia e ao local de estadia do ano anterior, e a um custo mínimo, “dificilmente 

transpassável dos limites do que me é necessário e do que dependo” (BENJAMIN apud 

VALERO, 2001, p. 101). Mudou-se para La Casita, para esse espaço, onde provavelmente só 
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havia uma cama, lembrado ironicamente como “uma espécie de esconderijo”, com o intuito 

de tentar recuperar um pouco da experiência anterior.  

É nesta casa inacabada, em uma condição de quase mendicância, que Benjamin 

redige o ensaio “Experiência e Pobreza”. É em tal experiência limite que sua inteligência 

brilha: ele não só percebe o “declínio da experiência”, como sua experiência parte dessa 

miséria, não apenas dele, mas de “toda humanidade”. A descida aos infernos permite-lhe 

experenciar um tipo de vida cuja pobreza material depara-se com a pobreza cultural: daí, ou 

ambas se anulam, restando somente a “mera vida”, poderíamos dizer, ou, como é o caso de 

Benjamin, elas acumulam-se como forças destrutivas, com vias a criar uma “nova barbárie”. 

Para ser mais exato, a “pobreza material” coloca em questão um determinado tipo de cultura: 

aquela surgida com a burguesia, transformada em bem da burguesia, a qual fora convertida 

em um “bem universal”. A percepção da “tradição dos oprimidos” permite, no campo da 

cultura, a identificação desse bem legado pela burguesia aos seus “herdeiros” como a barbárie 

contra o oprimido, que apartado desse contínuo suporta os sofrimentos de sua exclusão. Se 

toda essa tradição nos legou uma guerra negar radicalmente a possibilidade de partilhar 

experiências, essa tradição precisa ser rompida, para provocar a “rápida decadência do mesmo 

conceito de tradição” (idem).  

No capítulo anterior deste trabalho, vimos o tipo de tradição em referência de acordo 

com o filósofo. Uma tradição perdida de qualquer sentido, ou melhor, a aparecer como uma 

verdadeira catástrofe, somente do ponto de vista de quem sofre, do oprimido, do pobre. Por 

sua condição nesse período, Benjamin ganhou um apelido, sobre o qual nada soubera, pelo 

qual se tornou conhecido no povoado: es miserable. Se a decadência da tradição e a “pobreza 

de experiência” tornaram-se crucial para ele, não se pode deixar de lado esse momento de sua 

vida na escrita desse texto, de modo que sua experiência inicia-se a partir de sua condição de 

miserável, ou seja, a forma da experiência dá-se na pobreza. Assim, a construção de qualquer 

experiência deveria partir daí. Não se trata somente de uma “nostalgia inconfessável” 

(VALERO, 2001, p.102), mas também da possibilidade de uma escrita ética em nome de tudo 

aquilo que tornasse o desenvolvimento humano o propósito do pensamento e da técnica. Se 

parece necessário fazer “tabula rasa”, começar de novo, esse início deve-se dar por um ato de 

destruição, e a experiência originada dela, isto é, das ruínas deixadas, transformar-se num 

novo lugar dessas experiências.  

A miséria que se abate sobre a humanidade é a do “monstruoso desenvolvimento da 

técnica”. Um desenvolvimento sem acompanhamento do desenvolvimento humano, em busca 

de qualquer forma de escape. Essa fuga cria a guerra. E tudo em companhia da lógica 
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perpetradora da guerra é tão perversa quanto. Se Benjamin escreve de sua nostalgia 

inconfessável, do tempo quando as coisas eram “feitas ‘`a mão’ e no qual, portanto, não se 

dava ainda a experiência moderna da repetição mecânica” (idem), e ele percebe aquilo que se 

perdera, assentada nessa tradição manual, ainda é uma resposta possível à lógica de produção 

mecanicista. Um tipo de produção a exigir “experiência e transmissão”, tendo sido 

corrompida pela lógica da técnica em seu desenvolvimento monstruoso. Acompanhando essa 

miséria da técnica, aparece uma “sufocante riqueza de idéias que se difundiu entre as pessoas, 

ou melhor ainda, se abateu sobre elas” (BENJAMIN, 1986, p.195), as quais tentavam 

“simular” a experiência, uma espécie de “galvanização”. Se o que surge é uma “pobreza que 

ganhou um rosto” tão nítido quanto a do “mendigo medieval” – figura que lhe condizia nessa 

época –, a opção pela destruição dessa tradição, pela barbárie, aparece como resposta a essa 

pobreza. Voltando à pergunta por ele elaborada – “Pois o que traz ao bárbaro a pobreza de 

experiência?” – temos a seguinte situação: já figura o bárbaro anteriormente à pobreza, 

tratando-se, assim, em pensar o que essa “pobreza” fornece ao bárbaro? Ou, trata-se de uma 

pobreza em vias de engendrar tal bárbaro, e ele, agora vê-se diante daquilo que o engendrou? 

Na primeira temos um encontro entre duas “negações”: alguém sem cultura, sem 

domínio/conhecimento de sua própria cultura
35

 encarando uma pobreza da cultura na qual 

vive, um período de decadência. Na segunda, essa decadência permitiu o surgimento desse 

tipo de indivíduo, sem conhecimento de sua cultura – talvez, por que a “pobreza de 

experiência” não consiga vincular a tradição a ele –, de modo a gerar a pobreza; um ciclo 

vicioso. Provavelmente a intenção de introduzir “um conceito novo, um conceito positivo de 

barbárie” (idem, p. 196) venha, justamente, para tentar interromper esse ciclo, e também, dar 

ao bárbaro a possibilidade de construir outra tradição. Todavia, o próprio entendimento sobre 

essa barbárie, e consequentemente sobre o bárbaro, pode parecer obscura, para se chegar a um 

melhor entendimento daquele conceito que aqui buscamos. Um guia para, provavelmente, 

                                                           
35

 Segundo Mattéi (2002, p.77-78), antes de ser uma forma oposta à civilização, a barbárie surgiu como forma de 

estranhamento do povo grego frente a outro povo, os cários, em pronunciar sua própria língua. Assim, associa-se 

a barbárie a uma fala rude, um modo grotesco de pronunciar as palavras, o que já aparece numa provável origem 

da própria palavra, que por si só, já ressoa mal para os gregos, os primeiros a utilizá-la. Assim diz: [...] talvez 

uma onomatopéia proveniente de bambaino, “bater os dentes”, “tremer de medo” (cf. o latim balbutio), não há 

dúvida de que a palavra soa mal em grego, com a repetição da primeira sílaba (bar-bar) e a rugosidade das duas 

consoantes b e r que retiram por duas vezes a liquidez da vogal. O próprio termo já é considerado bárbaro para 

os povos gregos. Mas aqui ainda não há uma associação a uma oposição à civilização, mas, tão somente “uma 

pronúncia confusa e desarticulada a uma pronúncia clara e articulada”. À passagem desse acontecimento, Mattéi 

mostra que haverá uma fratura no entendimento da barbárie, tendo-se uma primeira associação à dualidade 

civilização-barbárie. O povo que consegue dominar e articular bem sua própria língua é um povo civilizado, 

enquanto que aqueles que não conseguem serão considerados bárbaros.  
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nossa iluminação, encontra-se em “A obra de arte na época de suas reprodutibilidade técnica” 

(1935/1936). Na parte do ensaio dedicada ao dadaísmo, Benjamin faz a seguinte asserção: 

 

 

Umas das tarefas mais importantes da arte foi sempre a de gerar uma 

demanda cujo atendimento integral só poderia produzir-se mais tarde. A 

história de toda forma de arte conhece épocas críticas em que essa forma 

aspira a efeitos que só podem concretizar-se sem esforço num novo estágio 

técnico, isto é, numa nova forma de arte. As extravagâncias e grosserias 

artísticas daí resultantes e que se manifestam sobretudo nas chamadas 

‘épocas de decadência’ derivam, na verdade, do seu campo de forças 

historicamente mais rico. Ultimamente, foi o dadaísmo que se alegrou com 

tais barbarismos (ibidem, 2012a, p.205-206, grifo nosso). 

 

 

A que barbarismos refere-se o filósofo? Deixemos claro: às extravagâncias e 

grosserias aparecidas em épocas de decadência, quando a arte procura novas formas, 

decorrentes de novos estágios da técnica. A necessidade dessas novas formas é, para 

Benjamin, uma das “tarefas mais importantes”. Ou seja, numa época em que forças históricas 

se debatem, naquilo que poderia denominar “período de crise”, quando as incertezas tornam-

se mais nítidas e mais graves, e a arte, por sua vez, busca novas formas de manifestação. Isso 

significa, antes de qualquer coisa, a insuficiência das formas existentes, cabendo ao artista, 

sentindo-se incomodado ou limitado com tal insuficiência, buscar outras formas. Nesse 

processo, é possível a torsão das formas usuais, deformações e sacrifícios pouco 

comportadas/suportadas por elas. Um exemplo é o uso do ferro, anotado por Benjamin nas 

Passagens, procurando formas já conhecidas, antes de encontrar-se com aquela condizente a 

seu material (cf. Arquivo “F” – Construções de Ferro, p.189 ss). “Toda tentativa de gerar uma 

demanda fundamentalmente nova, visando à abertura de novos caminhos, acaba ultrapassando 

seus próprios objetivos” (ibidem, p.206). Enquanto não se encontra aquele meio pelo qual a 

arte conseguirá os efeitos almejados, a arte desse período pode aparecer-nos como 

“barbarismos”. O dadaísmo procurou representar na pintura o que o cinema faria com muita 

naturalidade: representar o movimento. Enquanto naquela, a figura humana é deformada, ao 

ponto de tornar-se uma abstração, o cinema o executa de tal forma que a pintura jamais o fará, 

pois é parte de sua própria forma.  

Do dito por Benjamin, poderíamos pensar: o bárbaro poderia corresponder àquele 

que, pressentindo o fim de uma forma de arte ou um novo conteúdo, ainda é capaz de 

expressá-lo. Mas o faz com a aparência de “grosseria” ou “extravagância”. Ou seja, é aquele 

no limiar da tensão cultural, entre a decadência de uma forma esforçando-se para 

corresponder aos desenvolvimentos técnicos e uma nova forma sendo gestada para suprir as 
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necessidades das novas formas de representação. Nesse limiar, ele é duplamente bárbaro: por 

destruir a antiga tradição e toda a cultura carregada consigo, como por ser o predecessor da 

tradição posterior: uma tradição que poderia reconhecer sua ligação, mas apontando suas 

“grosserias” em relação às formas posteriores, ou seja, sua forma como “decadente”. É, 

portanto, a esse bárbaro Benjamin dirigiria a pergunta, a respeito da “pobreza de experiência”. 

O bárbaro não é apenas aquele cuja experiência não o vincula à cultura, mas também pode ser 

aquele imerso nessa cultura, em um momento crítico, à espera da possibilidade de encontrar 

um caminho, ou criar um. É ele quem se encontra na “encruzilhada”, aquele indivíduo com “a 

consciência do indivíduo histórico cuja principal paixão é uma irresistível desconfiança do 

andamento das coisas, e a disposição com a qual ele, a qualquer momento, toma 

conhecimento de que tudo pode sair errado” (ibidem, p.188). Se, por isso, o que traz a esse 

bárbaro pela “pobreza de experiência” é “começar de novo, começar do início”, fazer “tabula 

rasa”, é a desconfiança do caminhar da história: os vencedores não tem cessado de vencer, o 

proletariado identifica-se com a corrente que caminha para o “progresso” e o estado de 

exceção é apresentado como “exceção” pelos dominantes, ou melhor, como ferramenta de 

governabilidade. Isto é, tudo aquilo que esmaga os oprimidos, a “raça de Caim”, o “ancestral 

dos deserdados”
36

 (ibidem, 1994, p.19).  

Além de nostálgica, a percepção da experiência em baixa cotação, desvinculada de 

nós, e, principalmente, daqueles que, buscando livrar-se de toda experiência, trocam-na pela 

“moeda do atual”, tal constatação coloca em movimento a urgente necessidade de interromper 

tal tradição, e agilizar sua decadência, com a finalidade de construir. Assim, a “pobreza” é um 

                                                           
36

 ABEL E CAIM 

(Charles Baudelaire, tradução Ivan Junqueira) 

I 

Raça de Abel, frui, come e dorme, / Deus te sorri bondosamente. 

Raça de Caim, no lodo informe / Roja-te e morre amargamente. 

Raça de Abel, teu sacrifício / Doce é ao nariz do Serafim! 

Raça de Caim, teu suplício / Quando afinal há de ter fim? 

Raça de Abel, tuas sementes / E teus rebanhos férteis são; 

Raça de Caim, teus parcos dentes / Rangem de fome e de privação! 

Raça de Abel, teu ventre aquece / Junto à lareira patriarcal; 

Raça de Caim, treme e padece / Em teu covil, pobre chacal! 

Raça de Abel, goza e pulula! / Teu ouro é pródigo em rebentos; 

Raça de Caim, refreia a gula, / Ó coração que arde em tormentos! 

Raça de Abel, cresces e brotas / Como os insetos do arvoredo; 

Raça de Caim, por ínvias rotas, / Arrasta os teus à infâmia e ao medo. 

 

II 

Raça de Abel, tua carcaça / Aduba o solo fumegante! 

Raça de Caim, tua argamassa/ Jamais foi sólida o bastante; 

Raça de Abel, eis teu fracasso: / Do ferro o chuço ganha a guerra! 

Raça de Caim, sobe ao espaço / E Deus enfim deita por terra! 
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catalisador da barbárie. Ela faz soar a hora crítica. A perda desse momento será a perpetuação 

da catástrofe, que não terá outro desfecho, senão a guerra. 

 

 

3.3 A pobreza de experiência 

 

Com a constatação da “pobreza de experiência”, a barbárie tem uma dupla função: 

fazer “tabula rasa” e permitir aos “bárbaros” construírem a partir das ruínas e reduzir os 

pensamentos, diz Benjamin na citação de Scheerbart, “num plano muito simples, porém 

grandioso” (ibidem, 1986, p.198). Nota o filósofo que, com essa “pobreza”, os homens não 

buscam somente desvencilhar-se de toda forma de experiência, mas também “‘devorar’ tudo, 

a ‘cultura’, o ‘homem’ e estão supersaturados e exaustos” (ibidem). Isso lembra Nietzsche, já 

citado, quando afirma sobre a conversão dos homens em enciclopédias ambulantes, 

procurando catalogar tudo, sufocando a própria vida. A destruição visada por Benjamin busca, 

então, reduzir a vida aos planos mais simples, como os objetos por ele encontrados nas casas 

dos campesinos de Ibiza, durante sua primeira estadia. A essa “pobreza” surge uma 

“galvanização” cujo objetivo visa preencher o vazio deixado, entupindo-o com tudo o que 

possa saciar essa fome voraz. É possível lembrar o Artista da fome de Kafka, cuja habilidade 

pouco interessa ao público. Por isso, o aumento do período de abstinência do alimento torna-

se o único propósito do artista, levando-o à morte. A fome do público é insaciável, mas por 

outra coisa: a novidade. O artista é apenas a recordação de um passado flagelado e sujo, do 

qual todos procuram, desesperadamente, desvincular-se. Com esse artista morre toda uma 

experiência e tradição. Ele se torna apenas mais um cadáver desse processo – mas, ele morre 

pela tenacidade de romper o limite estipulado para entusiasmar o público. Resta tão somente o 

tédio, insuportável para o público, mas tolerável para esse homem sabedor do ofício da 

espera. Contudo, se existe toda uma multidão ávida por apartar-se de qualquer experiência, há 

aqueles cujo profundo mal-estar com toda essa tradição é sentido.  

Abrir mão da experiência não é uma simples troca pelo “atual”, ou se isso se dá, é em 

nome de outro propósito: abrir caminho, criar e começar de novo. São dois tipos de bárbaros: 

o pequeno burguês a entulhar em seu lar tudo que o marque, para demonstrar o pertencimento 

daquele interior, ao mesmo tempo, devora a cultura e cansa-se; o outro é o artista de caráter 

destrutivo, convertedor dessa cultura, dessa tradição em ruínas e construtor de outra cultura, 

especialmente com os detritos. O exemplo maior é Baudelaire, quem soube buscar nas figuras 

dos trapeiros, das prostitutas, dos “degenerados” e dos esquecidos a imagem de um “herói”. 

Em “A modernidade”, Benjamin (1994, p. 78) diz, a respeito do poeta, citando Bouronoure: 
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[...] Tudo o que a cidade grande jogou fora, tudo o que ela perdeu, tudo o 

que desprezou, tudo o que destruiu, é reunido e registrado por ele. Compila 

os anais da devassidão, o cafarnaum da escória; separa as coisas, faz uma 

seleção inteligente; procede como um avarento com seu tesouro e se detém 

no entulho [...]. 

 

 

Homens como Baudelaire integram o tipo daqueles que “rejeitam a imagem do 

homem tradicional” e se voltam para o “homem contemporâneo nu, que grita como um 

recém-nascido nas fraldas sujas de nossa época” (idem, 1986, p.196). Esse homem novo, 

lembrando Nietzsche, faz parte dos “rebentos de gerações anteriores”, resultado dos erros 

dessas gerações precedentes, colocando em conflito toda a herança transmitida e seus 

conhecimentos. Se esses homens procuram servir ao presente, eles aparecerão como perigosos 

e em perigo, alerta o autor da Segunda Consideração Intempestiva. Porque, o passado precisa 

fenecer para dar lugar ao presente, o qual é impedido pela veneração ou pela perpetuação dos 

mesmos erros, das mesmas injustiças.  

A “pobreza de experiência” é, portanto, uma simples constatação. Ela coloca no 

plano da construção do presente duas importantes questões: como evitar que tudo o que 

desmente a experiência se repita? e; qual a função da memória (e com ela da arte)? A primeira 

pergunta visa a uma perspectiva ética, visto que, como Benjamin afirma no início de “O 

Narrador”, “da noite para o dia não somente a imagem exterior mas também a do mundo 

moral sofreu transformações que antes teríamos julgado como absolutamente impossíveis” 

(idem, 2012a, p.214). Se a “queda da cotação da experiência” modifica a imagem moral do 

mundo, desmentida pela guerra, pela economia e pelo poder, o seu declínio abre-nos um 

espaço de percepção de que as coisas não andavam bem. A figura do narrador, em vias de 

desaparição, encontra refúgio naqueles (Leskov, Walser, Anna Seghers, Kafka, Proust etc) 

que, percebendo o declínio, procuraram acumular destroços, ruínas, detritos, as coisas mais 

insignificantes, ou narrar justamente esse desaparecimento, através de crônicas, contos e 

romances (como é o caso de Proust especialmente). A segunda pergunta busca estabelecer 

algum novo vínculo à partir das ruínas de uma cultura destruída. Aí, não somente a 

acumulação de todos os conhecimentos, como também, e talvez principalmente, o trabalho do 

esquecimento como processo de restauração de uma vida digna possível, ainda mais após uma 

vida numa era de extremos.  

A barbárie, nessa ótica, aparece como ato de resistência frente à “redução do nível” 

da experiência, mostrando que se a experiência está em queda, isso não significa seu fim. É 
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preciso aprender a se “virar com pouco”, diz Benjamin (1986, p.196) e ser “solidários dos 

homens que optaram pelo radicalmente novo, com lucidez e capacidade de renúncia”. A 

barbárie prepara o homem para “sobreviver, se for preciso, à cultura” (idem, p.198) e, a partir 

de tal renúncia, ser recompensado, um dia “com os juros e com os juros dos juros” (ibidem). 

Isso pode significar, inclusive, a renúncia daquela experiência da qual o filósofo sente falta, 

mas que poderia predispor-se a trocar por outra coisa: o surgimento num mundo bem-

aventurado. Nesse novo mundo, a memória tem função primordial. Aliada ao esquecimento, 

como força ativa – lembrando a passagem já citada de Genealogia da Moral –, não recalcará e 

esquecerá a corveia sem nome. Ela permitirá a todos esses terem o direito à rememoração, 

cumprindo sua redenção e indo de encontro ao rio do esquecimento.  

Seja em “Experiência e Pobreza”, seja em “O Narrador”, retomando no seu primeiro 

parágrafo o segundo daquele outro, ou ainda em “Sobre alguns temas em Baudelaire”, quando 

se trata da experiência, os termos indicam uma “baixa”, uma “queda” ou uma “atrofia”, o que, 

como afirma Didi-Huberman (2011, p.121), indicam um “movimento terrível. Mas continua 

sendo um movimento”, existente no “particípio gefallen, ‘caído, fracassado’”, o qual aparece 

no texto sobre Leskov. 

 

 

Mais ainda, ele soa estranhamente a nossos ouvidos, uma vez que o verbo 

gefallen significa, por outro lado, o ato de amar, de agradar, de convir. E, 

sobretudo, esse movimento não diz respeito à própria experiência, mas a sua 

‘cotação’, na bolsa de valores modernos [...]. O que Benjamin descreve é, 

sem dúvida, uma destruição efetiva, eficaz: mas é uma destruição não 

efetuada, perpetuamente inacabada, seu horizonte jamais fechado (idem, 

grifo do autor). (idem) 

 

 

Teríamos aí, segundo o filósofo francês, uma resistência, a revelar-nos, segundo o 

declínio, dessa “cotação”, persistência de algo que existe apesar de tudo, a espera somente da 

possibilidade de reaparecer, fazer surgir “algum resto, vestígio ou sobrevivência” (ibidem). 

Nessa perspectiva, não é por que Benjamin não mais estaria enxergando uma possibilidade de 

saída, que ela não estaria em algum outro lugar. Mas, tudo leva a crer, apesar dessa 

possibilidade de fim, ele tampouco perdera a esperança. Senão para ele, pelo menos para 

outros que o sucederiam. “Apenas em virtude dos desesperançados nos é concedida a 

esperança”, diz Benjamin (2009a, p. 121) no ensaio sobre As afinidades... Como lembra Didi-

Huberman, tal como o pôr-do-sol, que desaparece para um, quando caí, aparece em outro 

lugar. Não é pelo seu desaparecimento no horizonte que não haja mais sol. Sempre poderá 

haver outra pessoa, em outro lugar, ainda a ver o sol, em seu alvorecer. Isto é, ainda conforme 
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o filósofo francês, Benjamin estaria falando, na verdade, de um “processo”, isto é, mais do 

que lidar com alguma extinção da experiência, como também da narração, precisamos nos 

“ocupar” com a “própria ‘caminhada’” que nos põe nesse fim (DIDI-HUBERMAN, 2011, 

p.123). 

 

 

Quando Benjamin nos diz que ‘a arte da narrativa tende a se perder’, ele 

expressa ao mesmo tempo um horizonte de ‘fim’ (Ende) e um movimento 

sem fim (neigen: pender/debruçar-se, inclinar, abaixar) que evoca não a 

própria coisa como desaparecida, mas ‘em vias de desaparecer’, o que o 

verbo aussterben, aqui, traduz como despovoar-se, apagar-se, ir em direção a 

sua desaparição. Trata-se, portanto, de questão do ‘declínio’ e não de 

desaparição efetuada: a palavra Niedergang, empregada [...] por Benjamin, 

significa a descida progressiva [...] (ibidem, p.122-123). 

 

 

O que significa, portanto, “ocupar-se” do caminho? No processo do “declínio”, 

encontrar outras formas, desvios, deparar-se com possibilidades de alterações nas rotas. “O 

valor da experiência caiu de cotação, é verdade. Mas cabe somente a nós não apostarmos 

nesse mercado”, é incisivo Didi-Huberman (2011, p.126). Isso significa encontrar “as 

ressurgências inesperadas desse declínio do fundo das imagens que aí se movem ainda, tal 

vaga-lumes, ou astros isolados” (idem). Deslocando um pouco a referência de Benjamin, em 

“Experiência e Pobreza”, isso, aqui e ali, pode parecer coisa de bárbaro. Pois, se nos for 

permitido pensar em analogia com o pensamento de Derrida a respeito da “violência 

instauradora”, nesse caminho aonde o declínio se faz presente, os desvios provocados, os 

caminhos abertos, e todos aqueles destruídos, não podem ser julgados conforme parâmetros 

anteriores de legitimação, o que pode facilmente permitir a condenação do ato como barbárie 

(em seu sentido vulgar) e/ou seu não reconhecimento. Ou, como se deu com o dadaísmo, ser 

considerado uma arte bárbara, a ser condenada pelas distorções promovidas. Distorções essas, 

como já nos referimos a pouco, que estão no limiar entre uma forma que não mais responde às 

necessidades da arte atual e uma outra por vir. Para ambas, essa “intermitência” do caminho 

pode ser bárbara, seja por ferir a forma de uma, seja por ser uma forma torcida para a outra.  

 

 

Este seria, portanto, o essencial recurso do declínio: o desvio, a colisão, a 

‘bola de fogo’, que atravessa o horizonte, a invenção de uma forma nova. 

Não nos espantemos se Walter Benjamin estiver situado próximo a Alois 

Riegl, um de seus grande modelos historiográficos, cuja história da arte 

tendia precisamente a mostrar a vitalidade particular dos períodos ditos de 

‘decadência’, a Antiguidade tardia ou – no que diz respeito a Benjamin em 

seu trabalho sobre o Traurspiel – o maneirismo e a arte barroca (ibidem, 

p.125-126). 
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Nessa perspectiva, as épocas de “declínio” estão prenhas de imagens não reveladas, 

de histórias não contadas, de caminhos não traçados, de vozes não ouvidas, de desvios, os 

quais clamam pela sua rememoração, na possibilidade de gerar desdobramentos que, mais do 

que alterar o passado, incidem justamente sobre o presente. Sobre os “jogos de azar”, em 

“Sobre alguns temas em Baudelaire”, Benjamin opõe o “princípio do ganho” ao “desejo”. 

“Seu empenho em vencer”, diz o filósofo sobre o jogador, “e ganhar dinheiro não poderá ser 

considerado como um desejo no verdadeiro sentido do termo” (BENJAMIN, 1994, p.127). Na 

partida, o passado – todos os jogos precedentes –, nada significa para a atual, justamente 

porque é uma “repetição rigorosa”, nada diz à experiência, pelo seu imediatismo temporal. No 

“recomeçar sempre” e sua repetição na imediaticidade desse ato, o jogo de azar não pertence à 

categoria da experiência, como o desejo, porque não possui a possibilidade de criar um 

aprendizado em que a experiência individual participa da tessitura da experiência coletiva, 

com a qual está imbuída irremediavelmente. O desejo realizado, por sua vez, é “o coroamento 

da experiência” (idem, p.127-129), pois na distância do tempo que cerca sua realização, “a 

experiência preenche e o estrutura”. Com essa digressão, queremos dizer: se não devemos 

apostar na “bolsa de valores”, onde a cotação de experiência está em baixa, o “desejo” opera 

nossa resistência para buscar na “pobreza de experiência”, uma experiência possível, em 

imagens de sobrevivências: “nem seu nada, nem sua plenitude, nem sua origem antes de toda 

memória, nem seu horizonte após toda catástrofe. Mas sua própria ressurgência, seu recurso 

de desejo e de experiência no próprio vazio de nossas decisões mais imediatas de nossa vida 

mais cotidiana” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p.128).  

Se a experiência está em declínio, resta-nos buscar saídas, abrir caminhos nesse 

inferno que aí está, e responder com imagens de resistência. Benjamin soube dá-las, com suas 

“imagens de pensamento”, seus “espaços de imagens” e com a memória, quando retorna a sua 

infância e revela suas imagens. Na ótica da barbárie, algumas imagens nos são mais urgentes: 

as imagens surgidas, sonhadas dos caídos sob o jugo dos vencedores, guardiões de suas 

histórias negadas, dos restos, nas quais Benjamin reconheceu uma certa autoridade, como 

“derradeira sanção de toda narrativa, de todo testemunho de experiência, a saber, a autoridade 

do moribundo” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p.128): 

 

 

[...] não apenas o saber e a sabedoria do homem, mas sobretudo sua vida 

vivida – e é dessas substâncias que são feitas as histórias – assumem pela 

primeira vez uma forma transmissível. Assim como no interior do 
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agonizante desfilam inúmeras imagens – visões de si mesmo, nas quais ele 

havia se encontrado sem dar-se conta disso –, o inesquecível aflora de 

repente também em suas expressões e olhares, conferindo a tudo o que lhe 

dizia respeito aquela autoridade que mesmo um pobre-diabo possui, ao 

morrer, para os vivos ao seu redor (BENJAMIN, 2012a, p.224). 

 

 

Aqui, não somente a memória é imprescindível, como o testemunho e, mesmo a arte, 

que ao atribuir uma “forma ao caos por um instante”, deixar-nos-iam uma série de 

documentos, os quais nos permitiriam não apenas a rememoração, mas também a 

possibilidade, talvez mais importante, de criar imagens onde o pensamento vacila.     

 

 

3.3.1 Antimonumentos 

 

Em carta a seu amigo Gerson Scholem, pouco mais de um ano após a segunda 

estadia em Ibiza, Benjamin lhe diz esperar a oportunidade de contar-lhe sobre a temporada de 

“miséria e brilho” (VALERO, 2001, p.98) pela qual passara nessa ilha. Sua condição de 

miserável, de um “pobre-diabo” enfermo não impediu, nesse momento, a possibilidade de 

fazer experiência da pobreza, senão da própria pobreza de experiência. Pois, ao reconhecer tal 

“sintoma de decadência”, de forças que “expulsam gradualmente a narrativa da esfera do 

discurso vivo”, percebeu nesse espaço, justamente essa decadência, conferindo-lhe “uma nova 

beleza ao que está desaparecendo” (BENJAMIN, 2012a, p.217). Ele percebe, portanto, não 

somente a expulsão da narração por um tipo de discurso, significando dizer que sua 

“decadência” não é necessariamente “natural”, como esse esforço em promover seu 

decaimento revela uma beleza. Se for possível dizer, revela uma força, até então, fechada à 

espera de um momento de reconhecimento. A narração revela o esplendor de sua potência, 

quando ameaçada de destruição. É aí, como o moribundo, ela surge como potência para 

liberar imagens, buscando enriquecer a vida. 

A promoção do aceleramento do ocaso da narração, e consequentemente, das 

experiências por ela geradas, ocorre pela perpetuação de um discurso, cada vez mais, 

valorizador das “vivências”. O valor das coisas está na consciência delas, naquilo que se 

encontra nas “experiências vividas”, as quais surgem de “eventos assistidos pela consciência”. 

É justamente nessa diferenciação entre a vivência (Erlebnis) e a experiência (Erfahrung), 

cujas aparições em “Sobre alguns temas em Baudelaire”, Benjamin caracterizará a 

modernidade. Enquanto aquela é uma “experiência privada”, criadora de “uma impressão 

forte que precisa ser assimilada às pressas”, apresentada na ideia do “choque”, reação essa 

que permite ao homem da grande cidade responder pronta e conscientemente, a outra 
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demanda tempo, tratando-se de uma acumulação a atravessar o indivíduo. Esse indivíduo não 

viveu necessariamente a experiência. Ela lhe foi transmitida, seja por um conselho ou uma 

história de alguém que conhecera e narrou a quem conta, implicando pouco na participação da 

consciência. “Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava 

nele o que é ouvido”, diz o filósofo em “O Narrador” (2012a, p. 221). Enquanto o ouvinte 

esquece-se de si mesmo, o narrador narra aquilo no qual mergulhou durante sua vida, 

imprimindo uma marca, “como a mão do oleiro na argila do vaso”. Ao contrário da 

“vivência”, em sua morada na consciência, demanda explicações, a “experiência” surge de 

uma “sóbria concisão”, renunciando às sutilezas psicológicas, de modo a gravar-se na própria 

experiência, cuja vida é coletiva e depende de sua transmissibilidade (idem, p.220-221). A 

experiência demanda um sujeito integrado numa comunidade, carregando consigo todo o 

acúmulo ao longo do tempo, permitindo-se desdobrar-se, tal como o exemplo dado pelo 

filósofo a respeito de Heródoto, o qual narra a história de um rei derrotado obrigado a 

presenciar a humilhação de sua filha, reduzida à condição de escrava, e a passagem de seu 

filho para a execução. Todavia, esse rei lamenta-se apenas quando vê seu velho servo na fila 

dos cativos. A história conclui-se aí, secamente e sem qualquer explicação.    

Se o entregar-se do ouvinte é o que permite a existência e perpetuação da 

experiência, a consciência não tem demasiada importância. A experiência perdura justamente 

pela desobrigação da intervenção da consciência. Assim, ela não é elemento, nem faz uso, da 

“lembrança”. “A lembrança é o complemento da ‘vivência’, nela se sedimenta a crescente 

autoalienação do ser humano que inventariou seu passado como propriedade morta [...]”, 

afirma Benjamin ainda em Sobre alguns..., acrescentando: “[a] relíquia provém do cadáver, a 

lembrança da experiência morta, que, eufemisticamente, se intitula vivência” (ibidem, 1994, 

p. 172). O passado transforma-se num acúmulo de tempo perdido, tempo de pouca valia e 

pouco interesse. Não são “dados isolados e rigorosamente fixados na memória” que criarão 

discursos vivos, mas “dados acumulados, e com frequência inconscientes, que afluem à 

memória” (ibidem, p. 104). Nessa forma, o passado não é “propriedade morta”, mas 

“conteúdo” aflorando à memória em “conjunção” com o presente. Proust é a prova disso. Não 

são por suas “memórias voluntárias” por onde ele experencia verdadeiramente o mundo, mas 

por aquelas fluentes/fluídas, por acaso, a partir do bolinho, quando esse lhe toca o paladar, do 

tilintar no prato, enquanto o narrador está na biblioteca à espera da permissão para ingressar 

no salão dos Guermantes, ou do tropeço na calçada, ao afastar-se para a passagem de uma 

carruagem, que o faz experienciar um azul intenso naquela posição conectando-o com a 

recordação do batistério de São Marcos e seus azulejos desiguais (PROUST, 2013, p.208). 
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São esses acasos os gatilhos de uma série de memórias esquecidas, fazendo associações que 

colocam o passado (de Combray, de Balbec, de Tansoville) sobre outra ótica, que lhe darão 

matéria para escrever sua grande obra. Proust reconhece na “memória involuntária” uma 

grande força, senão a verdadeira de uma vida significativa. Mas, é com “esforço artificial” a 

vivência dessas memórias, diz Benjamin (1994, p.105), pois sua obra é resultado de sua 

própria época. A obra é uma “busca” por algo que já não se criaria, “sob as condições sociais 

atuais”.  

A escrita proustiana, outrossim, revela o uso da “memória”, como ferramenta, de 

forma a colocar, constantemente, em choque o presente e o passado. Esse passado reaviva-se, 

desdobra-se perante o presente, imiscuindo-se a ele, através do sujeito que rememora, para dar 

conta da situação presente, único espaço da memória. Ao mesmo tempo, revela forças ocultas 

inimagináveis do passado esquecido. Seja a partir do bolinho, do tilintar do talher no prato, do 

tropeço na calçada, ou do livro pego ao acaso na prateleira, acasos presentes, o passado 

retorna, revelando sua face esquecida. Se o herói nota que o livro que agora lê é o mesmo lido 

por sua mãe para ele, antes de dormir, esse narrador põe-se perante uma nova possibilidade de 

paisagem, a qual, todavia, só pode ser revelada pelos olhos daquela criança para quem a mãe 

lia. Aí, ele descobre que o mesmo “eu” a quem tanto se aferrou, sempre foi um conjunto de 

“eus” postos em camadas, uns sobre os outros. De tal forma, esse passado só seria legível ao 

seu “eu” do passado, já não sendo acessível integralmente, pois ele, e seu “eu” presente já é 

outro
37

. O que ele recupera é um resto que lhe permite desdobrar-se em múltiplas outras 

sensações que se encontram no presente como forma de experenciar nesse “eu” de agora. Isso 

lhe permite “ler” os convidados, um dia conhecidos, com novos olhos, buscando as marcas de 

quem foram soterrados sobre aquelas pessoas do presente. Se é possível traduzir essa 

experiência, quem fez magistralmente foi Gabriel García Márquez, quando diz, em O amor 

nos tempos do cólera (2014, p. 207): “[...] os seres humanos não nascem para sempre no dia 

em que as mães os dão à luz, e sim que a vida os obriga outra vez e muitas vezes a se parirem 

a si mesmos”. Além disso, o herói proustiano nota também mudanças nas posições 

ideológicas tornando as anteriores soterradas juntamente aqueles “eus”, particularmente 

resumida na frase de Brichot, em referência ao caso Dreyfus, como uma coisa que se sucedeu 

em tempos pré-históricos. Ou aos vários erros da duquesa de Guermantes quando coloca-o, 

                                                           
37

 Nessa perspectiva, Benjamin afirma, em “O Jogo das letras”, em “Infância em Berlim por volta de 1900” 

(1994, p.98): “Nunca podemos recuperar totalmente o que foi esquecido. E talvez seja bom assim. O choque do 

resgate do passado seria tão destrutivo que, no exato momento, forçosamente deixaríamos de compreender nossa 

saudade. Mas é por isso que a compreendemos, e tanto melhor, quanto mais profundamente jaz em nós o 

esquecido.”   
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em suas memórias, em tempos e espaços nunca presentes. Tudo isso permite ao escritor 

“explodir” o contínuo de sua história, se assim podemos dizer, seja para perpetuar a sensação 

despertada por um encontro entre o passado e o presente, cuja realização torna indispensável o 

esforço do pensamento, porque a experiência com o bolinho, por exemplo, já não é suficiente, 

seja para descobrir brechas e sensações soterradas, dando novos significados ao vivido. Numa 

outra modalidade de tempo, não somente o passado mistura-se ao presente, interrompendo-o 

em suas vivências, com o fim de experimentar e desdobrar os instantes daí surgidos, os quais 

não mais regressarão e poderiam ter sido perdidos irremediavelmente, como lhe permite fazer 

uso de tudo ao seu dispor para cercar essa experiência: odores, gestos, movimentos do corpo, 

paisagens, obras de arte, a convivência mundana nos salões, os amores por Gilberte e 

Albertine etc. 

 

 

[...] um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do 

vivido, ao passo que o acontecimento rememorado é sem limites, pois é 

apenas uma chave para tudo o que veio antes e depois. E, em outro sentido 

ainda, é a rememoração que prescreve o rigoroso modo de textura. Pois, a 

unidade do texto está apenas no actus purus da própria rememoração, e não 

na pessoa do autor, e muito menos na ação. Podemos até mesmo dizer que as 

intermitências da ação são o mero reverso do continuum da rememoração, o 

padrão invertido da tapeçaria (BENJAMIN, 2012a, p.38-39).  

 

 

O grande trabalho da obra proustiana permite desdobramentos infinitos, pois o autor 

busca, segundo Benjamin, “rememorar” não o vivido por ele, “mas o tecido de sua 

rememoração” (idem, p.38). Ou seja, possui como foco o próprio tempo na passagem, 

ressurgimento e esquecimento pela memória. Nessa “tentativa de autoimersão” que com a 

“solidão”, como “força de redemoinho arrasta o mundo em seu turbilhão” (ibidem, p.47), 

Proust busca descrever os “incontáveis motivos que poderiam ter determinado” as ações na 

obra (ibidem, p.48), o que nos permitiria “vislumbrar” uma “eternidade”, não a do “tempo 

infinito, e sim a do tempo entrecruzado” (ibidem, p.46-47). Um tempo a fazer “[n]um instante, 

a paisagem se agitar como um vento” (ibidem, p.43), e desdobrar-se em suas infinitas 

possibilidades do que poderiam ter sido. É possível ver o eco dessa experiência proustiana, 

originada num momento de crise, como “criação artificial”, na segunda tese das Teses..., a 

qual diz:  

 

 

[...] a imagem da felicidade que cultivamos está inteiramente tingida pelo 

tempo a que, uma vez por todas, nos remeteu o decurso de nossa existência. 

Felicidade que poderia despertar inveja em nós existe tão somente no ar que 



151 
 

  

respiramos, com os homens com quem teríamos podido conversar, com as 

mulheres que poderiam ter-se dado a nós (ibidem, 2005, p.48). 

 

 

Tal felicidade, inclusive, poderia ser a mesma do tipo proustiano, a qual se refere o 

filósofo, como elegia, ou seja, como um canto melancólico: “[a] felicidade como elegia é o 

eterno mais uma vez, a eterna restauração da felicidade primeira e originária” (ibidem, 2012, 

p.40), transformando “a existência em uma floresta encantada da rememoração”. Isso poderia 

nos dizer não só ser a “redenção” um plano deveras imanente, como ainda nos cabe o passado 

em sua inteireza. Quer dizer: “só à humanidade redimida o seu passado tornou-se citável em 

cada um dos seus instantes”, diz Benjamin (2005, p.54) na tese terceira. Se prosseguirmos 

nessa reflexão da memória e da “citação” do passado em sua inteireza do ponto de vista do 

texto sobre Proust, teremos duas considerações a esse respeito: poder dizer algo sobre o 

conceito de barbárie e sobre a inscrição da obra de arte nessa perspectiva. A primeira trata da 

possibilidade de uma análise sobre a cultura, a qual considera o seu avesso, permitindo aí o 

trabalho do esquecimento. Ora, não é a apoteose da cultura nem a lembrança que nos 

apresentarão uma imagem de uma época; não sua imagem completa, pelo menos. São seus 

destroços e ruínas, possibilidade sobre a qual Proust não deixou de mostrar-se consciente, ao 

utilizar como um de seus modelos, no início do sétimo volume de Em busca do tempo 

perdido: O tempo redescoberto, os irmãos Goucort e suas análises a respeito do período do 

Diretório, quando o caos perdurava. Esse caos despertava a necessidade de ampliação dos 

prazeres com o intuito de se contrapor a todo o horror. A par disso, o escritor compara a Paris 

do tempo da Sra. Verdurin, em decadência, ao tempo do Terror: “[t]odo decoro violado, toda 

decência banida, todas as riquezas dissipadas, todos os liames sociais rompidos, toda ordem 

em desordem – esse mundo, que é uma balbúrdia, dedicou a vida ao gozo” (GOUCORT apud 

PROUST, 2013, p. 46). 

A segunda característica é a “presentificação” de uma imagem “frágil e preciosa” 

(BENJAMIN, 2012a, p.41) surgida “das frases proustianas como surge, em Balbec, de entre 

as mãos de Francoise abrindo as cortinas de tule, o dia de verão, velho, imemorial, 

mumificado” (idem), de forma a tornar o passado “célere e furtivo”, revelando-se num 

instante de um relâmpago, como diz ainda o filósofo nas “Teses...”. Aqui, não é o trabalho da 

“lembrança” em operação, no intuito da criação de uma imagem da época, mas a 

rememoração, que possui no esquecimento sua “urdidura”, reconhece o filósofo na ideia 

proustiana de “memória involuntária”. Se à constelação da barbárie pertence a “construção” 

que leva a começar de novo e um trabalho de interrupção a criar encruzilhadas, a 
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rememoração pode, pela via do esquecimento, inscrever-se nessa constelação. Fazendo 

referência à análise do “esnobismo”, considerado “ponto alto de sua crítica social”, escreve 

Benjamin sobre a obra de Proust:  

 

 

[...] a atitude do esnobe não é outra coisa que a contemplação coerente, 

organizada e militante da vida, do ponto de vista quimicamente puro do 

consumidor. E como qualquer recordação alusiva às forças produtivas da 

natureza, por mais remota ou primitiva que fosse, precisava ser afastada 

dessa feérie satânica, a relação invertida, até mesmo no amor, era para ele 

mais útil que a normal [...] Esse desiludido e implacável desmistificador do 

eu, do amor, da moral, como o próprio Proust se via, transforma toda a sua 

ilimitada arte num véu destinado a encobrir o mistério único e decisivo de 

sua classe: o econômico. Não como se, com isso estivesse a seu serviço. Ele 

está apenas a sua frente. O que ele vive começa a tornar-se compreensível 

graças a ele. Grande parte, porém, da grandeza dessa obra permanecerá 

oculta ou inexplorada até que essa classe, na luta final, tenha dado a 

conhecer suas características mais cortantes (idem, p.45-46). 

 

 

Por trás de graciosas e pudicas gesticulações, como uma linguagem acessível 

somente a quem integrasse os pequenos grupos dos salões, Proust apresenta sua classe em sua 

“dissimulação”, recoberta por um véu, cuja função é presentificá-la, sem estar a seu serviço. 

Isso permite o reconhecimento das condições de produção, mesmo na intenção de aliená-las. 

Todavia, suas “características mais cortantes” só se revelarão após a luta, toda essa parte 

inexplorada, cujo acesso só é permitido pela luta. De toda forma, a obra proustiana presta um 

serviço, ao colocar o “objeto” visível, porque velado. Isso se torna possível, pois, pela 

curiosidade do autor, possuidor de “um elemento detetivesco” (ibidem, p.45), procura 

desfazer a “confusão” entre o esnobismo com as próprias condições produtivas do 

consumidor. Essa “feérie satânica” se desfaz pela implacável desmistificação da escrita 

proustiana. Para isso, as relações invertidas são muito mais solventes dessa mistura do que seu 

contraponto “normal”: os gestos, a linguagem secreta, as vivências mundanas e conscientes – 

mesmo tendo sido eles os objetos visíveis da atenção do narrador. Os elementos dissolventes 

aparecem à memória, fazendo a ação ser interrompida, com vistas aos acréscimos dos 

desdobramentos, com a finalidade de apreender, na efemeridade de sua ocorrência, o máximo 

possível, pois, como Proust sabe, a imagem pode fugir e jamais regressar. Se a percepção da 

fragilidade e fácil perda de tais imagens, o narrador encarrega-se do trabalho de, com esforço, 

rememorá-las, ir em busca do tempo perdido. Quando o narrador desequilibra-se sobre duas 

pedras desiguais, e isso o faz recordar os azulejos desiguais do batistério de São Marcos, 

Proust descobre aí um amontoado de “dias esquecidos”, o que lhe permite desarrolhar uma 
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série de sensações. O esquecimento apresenta-se como o elemento que fará da rememoração 

um trabalho de barbárie. Dará aos documentos o seu “verdadeiro semblante da existência, o 

surrealista” (ibidem, p.41).  

Algumas pistas do significado desse “rosto surrealista” da existência nos é 

apresentado no difícil texto “O Surrealismo: o último instantâneo da inteligência europeia” 

(1929). Aí, Benjamin escreve que a “mais importante tarefa” do Surrealismo é “mobilizar 

para a revolução as energias da embriaguez” (ibidem, p.33). Essa mobilização ocorre em 

contrapartida ao “programa de partidos burgueses” formado por uma “péssima poesia 

primaveril, saturada de metáforas”, a qual tem como “arcabouço imagético”, o “otimismo”. 

Afirma o filósofo (2012a, p. 34): 

 

 

O socialista vê ‘o futuro e mais belo de nossos filhos e netos’ no fato de que 

todos agem ‘como se fossem anjos’, todos possuem tanto ‘quanto se fossem 

ricos’ e todos vivem ‘como se fossem livres’. Em parte alguma vê sequer um 

vestígio de anjos, de riqueza, de liberdade. Apenas imagens.  

 

 

Em resposta a tal postura, Benjamin diz “respirar” já outra atmosfera na obra dos 

Surrealistas, os quais põem na ordem do dia a “organização do pessimismo” (idem). Essa 

perspectiva permite não apenas, ao Surrealismo, uma maior aproximação de uma “resposta 

comunista” como também foram, conforme o filósofo, os “únicos que conseguiram 

compreender as palavras de ordem que o Manifesto nos transmite hoje” (ibidem, p.36).  

 

 

E isto significa: pessimismo absoluto. Sim, e sem exceção. Desconfiança 

acerca do destino da literatura, desconfiança acerca do destino da liberdade, 

desconfiança acerca do destino da humanidade europeia, e principalmente 

desconfiança, desconfiança, desconfiança com relação a qualquer forma de 

entendimento mútuo: entre as classes, entre os povos, entre os indivíduos 

(ibidem, p.34).       

 

  

A organização desse pessimismo está naquilo que Benjamin denomina “extirpar a 

metáfora moral da esfera da política”, metáfora com poder, como se verá na tese onze das 

Teses..., de corromper as forças do operariado. Em substituição a tais metáforas, o filósofo 

demanda a descoberta “no espaço da ação política o espaço completo da imagem” (ibidem). 

Todavia, a imagem que deverá surgir do espaço da ação não deve ser “medido de forma 

contemplativa”, pois, na dupla tarefa da “inteligência revolucionária”, “derrubar a hegemonia 

intelectual da burguesia” seria sua primeira tarefa, não tendo, porém, vingado na segunda 

tarefa, “estabelecer um contato com as massas proletárias” (ibidem, p.35). A contemplação 
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não é mais possível. Para Benjamin, a “grande maioria” reclama a necessidade de “artistas 

proletários”, quando, na realidade a tarefa deveria ser interromper a “carreira artística” do 

artista de origem burguesa, para “fazê-lo funcionar, mesmo à custa de sua eficácia artística, 

em lugares importantes desse espaço de imagens” (ibidem), uma “parte essencial”. O artista 

de origem burguesa, nessa interrupção, poderia transformar sua própria condição em matéria 

de “pilhérias” – Não é o que fez Proust? – Isso possibilitaria, segundo o filósofo, a abertura de 

“espaço de imagens”: 

 

 

Pois também na pilhéria, no insulto, no mal-entendido, em toda parte em que 

uma ação produz a imagem a partir de si mesmo e é essa imagem, em que a 

incorpora e devora, em que se perde a própria proximidade de vista – aí 

abre-se esse espaço de imagens que procuramos, o mundo em sua atualidade 

completa e multifacetada, no qual não há lugar para qualquer ‘sala 

confortável’, o espaço, em uma palavra, no qual o materialismo político e a 

criatura física partilham entre si o homem interior, a psique, o indivíduo ou o 

que quer que seja que desejemos opor-lhes, segundo uma justiça dialética, de 

modo que nenhum dos seus membros deixe de ser despedaçado. No entanto, 

e justamente em consequência dessa destruição dialética, esse espaço 

continuará sendo espaços de imagens, e de algo mais concreto ainda: espaço 

de corpos (ibidem, p.35). 

 

 

Somente a “organização do pessimismo” e toda a sua força de desconfiança permite 

a destruição da “sala confortável” onde ocorre o entendimento mútuo, entre o materialismo 

político e a criatura física, desejando a partilha do “homem interior”. O despedaçamento desse 

espaço, o qual permitiria a criação de imagens atuais e multifacetadas, lembra que “[t]ambém, 

o coletivo é corpóreo”, isto é, um espaço de enfrentamento de corpos, os quais sofrem. Nessa 

ótica, é preciso estar ciente de que as imagens que aí surgem são efêmeras, e historicamente 

determinadas, mesmo quando parecem incognoscíveis no seu próprio tempo. E, ao mesmo 

tempo, sua conjunção constelar, se assim é-nos lícito dizer, aparece apenas aí, nesse tempo, 

nesse coletivo. Aquilo que poderá tornar familiar esse espaço é, de acordo com Benjamin, a 

“iluminação profana”. Ela possibilita, “graças a uma ótica dialética” ver o “cotidiano como 

impenetrável e o impenetrável como cotidiano” (ibidem, p.33). Ou seja, ela afasta as situações 

mais cotidianas e nos apresenta uma série de outras relações possíveis, inclusive enigmáticas, 

a revelar-nos uma potência adormecida, esquecida, tal como as rememorações proustianas. O 

próprio filósofo nos dá um exemplo: em visita a Moscou, encontra-se num hotel onde se 

hospedava também um grupo de monges tibetanos, os quais haviam feito um voto de jamais 

estarem em locais fechados. O que parecia a Benjamin uma situação curiosa, porém banal, 

revelou-se com uma potência que o chocou, pois, ele era “um leitor de Nadja”. O encontro, 
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pelo acaso, dessas possibilidades de correspondências, faz explodir uma série de imagens que 

podem permitir ao criador, a descoberta da força e do uso, dessas imagens, para ação política. 

E, ao contrário, do que se pode pensar, tais encontros podem ocorrer em qualquer espaço, em 

espaços de contato, em espaços de tato, mais do que somente pela contemplação: “o homem 

que lê, que pensa, que espera, o flâneur, pertence, do mesmo modo que o fumador de ópio, o 

sonhador e o ébrio, à galeria dos iluminados. E são iluminados mais profanos” (ibidem, p.33).   

Se Proust dá ao “semblante da existência” a forma surrealista, isso ocorre, como já 

vimos, pela presentificação, através do velamento da “feérie satânica”, pela qual se dissimula 

no esnobismo, e numa imitação de um “feudalismo sem significação econômica” (ibidem, 

p.46), toda uma classe. O “rosto” revela-se justamente no despedaçamento desses espaços 

burgueses, permitinto ao autor, nas interrupções, construir suas imagens multifacetadas. A 

“memória involuntária” é o meio possível para construir tais imagens, imagens ricas e frágeis, 

podendo escapulir a qualquer instante. Enquanto surgem do esquecimento, possibilitam 

infinitas leituras, podem-se converter no espaço de ação política como a tarefa de 

rememoração integral no passado ao permitir àqueles que tiveram/têm suas histórias negadas 

(a exemplo dos arménios que completaram 115 anos do massacre, sem ainda, o 

reconhecimento do ocorrido, inclusive pelo Brasil; e, ainda pode-se citar a ditadura civil-

militar brasileira cuja falta de reconhecimento de suas vítimas, de modo que os familiares não 

têm acesso aos documentos com o possível paradeiro dos corpos, além de toda a história das 

mortes, desaparecimentos e torturas dessas vítimas), ou daqueles que foram/são oprimidos e 

não tem a oportunidade e o direito de testemunharem.   

O esquecimento, na perspectiva benjaminiana, não é o esquecimento que não quer 

lembrar, recusa-se a lembrar ou simplesmente nega a lembrança, evitando a todo custo 

enfrentar o “choque”. Ele se desdobra mais no âmbito da ideia nietzschiana, como “força 

ativa”, servindo à vida para permitir-lhe a caminhada. Uma força que lida com o “choque” 

acarreta, segundo Gagnebin (2014, p. 219) “uma dupla incapacidade: a de lembrar e a de 

contar segundo certa ordem coerente e totalizadora, produtora de sentido”. O esquecimento, 

assim, aparece também “[n]o vocabulário teológico da apokatastasis”, em que “as almas 

salvas no paraíso não precisam mais nem lembrar nem ser lembradas, porque gozam da paz 

celestial” (idem, p.231).  Ou seja, continua a autora,  

 

 

o esquecimento feliz é aquele que permite ir além do ressentimento, isto é, 

não um esquecimento primário e tosco, não uma amnésia ou anistia, mas um 

esquecimento adquirido, muitas vezes a duras penas, por um trabalho de 
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lembrança tão profundo que permite fazer as pazes com o passado [...] 

(ibidem).  

 

 

A narração aparece a Benjamin, provavelmente depois do relato de Noeggerath sobre 

sua mulher, como uma possibilidade de resposta à dor, e como não pensar, ao choque 

doloroso de uma memória que demanda o esquecimento, para permitir a continuação da vida. 

O esquecimento na forma descrita por Gagnebin, de um esquecimento profundo, cuja 

realização demanda um árduo trabalho. Em um fragmento, intitulado “Conto e cura”, em Rua 

de mão única, Benjamin escreve sobre essa íntima relação entre narração e esquecimento:  

 

 

Daí vem a pergunta se a narração não formaria o clima propício e a condição 

mais favorável de muitas curas, e mesmo se não seriam todas as doenças 

curáveis se apenas se deixassem flutuar para bem longe – até a foz – na 

correnteza da narração. Se imaginarmos que a dor é uma barragem que se 

opõe à corrente da narrativa, então vemos claramente que é rompida onde 

sua inclinação se torna acentuada o bastante para largar tudo o que encontra 

em seu caminho ao mar do ditoso esquecimento. É o carinho que delineia 

um leito para essa corrente (BENJAMIN, 2011b, p. 256). 

 

 

A narração é o princípio da “cura”, levada ao cabo lá onde a dor é mais acentuada, ao 

ponto de, vencido o “ressentimento”, libertar-se no “mar do ditoso esquecimento”. Se ele se 

torna “citável”, isso se dá porque sua rememoração já não é a dolorosa lembrança de quem 

desejou apagar a memória, mas a de quem já a ultrapassou, tornando-se “matéria” para a 

criação do próprio presente. Nessa íntima relação, memória e esquecimento conjugam-se para 

a o presente como ferramenta de escrita e de esquecimento da história. Escrever e apagar, em 

nome da vida.  

Como bem nos diz Seligmann-Silva (2011, p.2), a arte da memória origina-se em três 

anedotas, podendo ser resumida em três possibilidades: “louvor aos grandes feitos”, “culto 

dos mortos” e “desejo de poder selecionar o que se quer lembrar, bem como poder determinar 

do que se esquecer”. A primeira anedota diz respeito a um banquete em honra do lutador 

Skopas, ao qual comparecera o poeta Simônides. Num dado momento, após prestar honra ao 

convidado, o poeta recebe o recado de ser esperado à porta por duas pessoas que lhe queriam 

falar. Chegando à entrada, não só não encontrou as duas pessoas como o salão, nesse 

momento, desabava, sobrevivendo somente Simônides. Ali, ele percebeu a mão divina 

salvando-o. E, graças a sua prodigiosa memória, possibilitou o reconhecimento das vítimas 

desfiguradas pelos seus respectivos assentos à mesa, onde estavam. A segunda, diz-nos o 

autor, trata também de um enterro e da sobrevivência do poeta, graças ao fato de providenciar 
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o enterro de um cadáver encontrado na estrada. Devido a essa boa ação, ele foi prevenido, em 

sonho, de um acidente de barco, o qual tomaria na manhã seguinte. A última anedota fala de 

um general e político ateniense a quem, exilado, Simônides ofertara a possibilidade do estudo 

da “arte da memória”. Em resposta, o general, conhecido justamente pela sua prodigiosa 

memória, recusara o ensino, optando por outra via: a ars oblivionalis, porque sofria de 

“memória demais”. “Assim, nessa terceira anedota”, escreve o autor (p.2-3), “aparece a 

imagem de um passado que não é mero conjunto de fatos que podem ser guardados, mas que 

constituem, ao mesmo tempo, uma peça fundamental na nossa vida e na nossa identidade”. 

Isto é, nesse viés, a memória não é apenas um “bem” a ser acumulado, mas também um peso 

“que gostaríamos muitas vezes de esquecer – ou enterrar, da maneira como fazemos com 

nossos mortos” (ibidem). Um esquecimento, retomando Gagnebin, através do qual se dá a 

tarefa de elaboração da memória, até o alcance da sua paz, e não necessite mais ser lembrada. 

O passado sobrepõe-se às suas dores e é redimido, de modo a permitir ao morto descansar e 

ao vivo viver em paz.  

O que está em jogo aqui é algo ainda não capaz de superar-se e, por isso, não se 

permite sua elaboração na memória. O passado é-nos proibido, negado e recalcado. E isso não 

é puramente teórico. Governos proíbem a rememoração de genocídios, negam ditaduras, ou se 

desculpam por ela e andam contiguamente sem reconhecê-las. O direito à memória, 

significando o reconhecimento do sofrimento alheio, a aceitação do outro como sujeito de 

direito e a justiça contra os culpados pelos acontecimentos, transforma-se em impedimentos, 

inclusive jurídicos (a exemplo da lei de anistia), contra esse mesmo direito. Benjamin se 

revela aqui em toda sua potência revolucionária: se o passado integral pertence somente a 

uma sociedade redimida, a interrupção do trabalho de memória nos impede de alcançar essa 

sociedade. Aí estaria uma tarefa essencial do materialismo histórico. A lembrança do 

“inferno” descrito por Benjamin, como imagem da modernidade, uma tal interrupção do 

alcance dessa verdadeira novidade, imputa-nos a repetição de um sempre-igual, como 

condenação. Isso não impede tão somente a memória desses fatos dolorosos, como transforma 

o próprio presente em tempo homogêneo e vazio, apresentado como um espaço no qual não 

há a possibilidade de transformação. A esse vácuo criado, toda sorte de falsas experiências 

são oferecidas, ao ponto em que livrar-se de qualquer forma de experiência será o mais 

desejado modo de viver.  

Se a função da “pobreza de experiência” para o bárbaro é levá-lo a começar de novo, 

não se pode esquecer da ordem de construção a ele aplicado, sem esquecer o texto sobre o 

caráter destrutivo, mais do que um simples descarte da cultura da humanidade, trata-se aqui 
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de uma simplificação, de uma “redução terrível” da experiência para permitir outra 

possibilidade de cultura, e por que não, de vida. Assim, não é tanto uma eliminação ou 

negação da memória, mas sim a operação da “outra” face de Mnemosyne, que pode também 

significar “o próprio canto fúnebre” da mnema, a qual, em vez de acumular, permite o 

desvanecer ativo e necessário, levando ao sepultamento do passado. Tal sepultamento que 

permite, antes de tudo, uma “ligação de cada ato do presente ao sagrado início da história” 

(SELIGMANN-SILVA, 2011, p.5). No plano benjaminiano, a destruição permite a descoberta 

de espaços esquecidos e/ou escondidos liberando-os para serem utilizados, mas não 

preenchidos. Por tal forma, a memória, mas especificamente, a rememoração, como já vimos 

em Proust, não se dá nos espaços “preenchidos” pelas lembranças, porém, nas fissuras que 

surgem, fazendo explodir a multiplicidade e riqueza de acontecimentos esquecidos. Gagnebin 

(2009b, p.55) é assaz contundente a esse respeito: 

 

 

Tal rememoração (Eingedenken) implica uma certa ascese da atividade 

historiadora, que, em vez de repetir aquilo de que se lembra, abre-se aos 

brancos, aos buracos, ao esquecido e ao recalcado, para dizer, com 

hesitações, solavancos, incompletude, aquilo que ainda não teve direito nem 

à lembrança nem às palavras. A rememoração também significa uma atenção 

precisa ao presente, em particular a estas estranhas ressurgências do passado 

no presente, pois não se trata somente de não se esquecer do passado, mas 

também agir sobre o presente. A fidelidade ao passado, não sendo um fim 

em si, visa à transformação do presente. 

 

 

A rememoração, deixa claro a autora, pouco se aproxima, ou não se diminui, à 

comemoração (religiosa ou daquelas que o Estado gosta de celebrar). Ela se liga muito mais à 

capacidade de ouvir uma narração, ainda que o narrador seja incapaz “realmente de dizer a 

experiência inenarrável do horror” (idem). Porque, a rememoração está ligada à 

“transmissão”, precisando de alguém disposot a ouvir a narração, disposto a levá-la consigo. 

Isto é, “[a] rememoração funda a cadeia da tradição, que transmite os acontecimentos de 

geração em geração” (BENJAMIN, 2012a, p.228). A memória, como a exemplo das anedotas 

sobre Simônides relatadas por Seligmann-Silva (2011), está relacionada a uma “ars” (arte), e, 

para tanto, opera através da sua transmissão. Se isso não é permitido, essa memória (e todo o 

passado carregado com ela) é recalcada/esquecida. Sua transmissão, diz Gagnebin, hoje, para 

nós que não participamos nem fomos vítimas significa “ficar e ouví-la”. A autora relata um 

sonho de Primo Levi, no qual ele pergunta: “Por que o sofrimento de cada dia se traduz, 

constantemente, em nossos sonhos, na cena sempre repetida da narração que os outros não 

escutam?” (GAGNEBIN, 2011, p.55). Sem dúvida, uma característica que pode tornar os 
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documentos de cultura documentos de barbárie é a “indiferença” com que a sua escrita se dá 

em relação ao sofrimento de quem deseja narrar o inenarrável do horror. No entanto, aqueles 

mesmos documentos transformam-se em documentos de barbárie quando permanecem e 

escutam, marcando-os e transformando-os indelevelmente pela ação ética gerada à partir 

dessa escuta. Essa segunda possibilidade será determinada, ainda que incompleta e vacilante, 

pela figura da “testemunha”. “Testemunha também seria aquele que não vai embora, que 

consegue ouvir a narração insuportável do outro e que aceita que suas palavras levem adiante, 

como num revezamento, a história do outro” (idem, 2009, p.57). Esse levar adiante não deve 

ser por alguma culpa, ou mesmo compaixão, esclarece a autora, “mas porque somente a 

transmissão simbólica, assumida apesar e por causa do sofrimento indizível, somente essa 

retomada reflexiva do passado pode nos ajudar a não repeti-lo infinitamente, mas a ousar 

esboçar uma outra história, a inventar o presente” (idem).  

Esse trabalho de invenção do presente recai, também, sobre os próprios documentos 

de cultura, que possuem nas obras de arte, sua principal, e talvez mais importante, forma de 

apresentação. Marcada pela barbárie, esses documentos surgem de outra forma. Uma forma 

particular nos interessa aqui, e é sobre ela que a barbárie nos aparece inscrita como 

documento, que mais do que preservação de uma tradição, recai sob seu jugo destrutivo, para 

servir ao presente como memória, não somente lembrança, mas também elegia, canto fúnebre 

dedicado ao esquecimento: os antimonumentos.  

Nos sentidos que Seligmann-Silva (2011, p.5) apresenta-nos com relação à memória, 

existe a relação com a morte sob três possíveis significados: glória, monumento belo (que 

compensa a morte) e gratidão. Fazendo referência a Michele Simodon, a memória, para o 

poeta Simônides, “no espírito dos homens (mnatis) era mais duradoura que a pedra da 

sepultura” (idem, p.6). O ensino da “arte da memória” e a transmissão oral eram mais 

confiáveis do que a inscrição na pedra, ideia fundamental, segundo o autor, para se pensar os 

antimonumentos. “Elas abandonam a retórica da ‘memória escrita em pedra para sempre’, e 

optam por matérias e rituais mais efêmeros, apostando justamente na força das palavras e dos 

gestos, mais do que no poder das representações bélicas [...] ou triunfais [...]” (ibidem). Essa 

postura “estética-ética” da fundamentação dos antimonumentos surge como resposta a uma 

“era de catástrofes e também de teorização do trauma”, com o intuito de rememorar 

ativamente um passado de sofrimento, considerando-se, inclusive na sua forma, as agruras 

desse rememorar. O antimonumento “quer recordar, mas sabe tanto que é impossível uma 

memória total do fato, como também o quanto é dolorosa essa recordação” (ibidem). A 

precariedade torna-se, assim, parte dessas obras, justamente pela consciência tanto da 
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precariedade da recordação, quanto dos testemunhos. No entanto, necessita desses recursos 

para sua realização. Ele nasce como resposta possível e necessária a um sofrimento que é 

indispensável como rememoração, a fim de tornar-se parte da construção de um presente, 

deste presente, coma finalidade de não se permitir novas catástrofes.  

Prossegue Seligmann-Silva (2011, p.6): “[e]stamos falando de obras que trazem em 

si um misto de memória e esquecimento”. Tais obras, como abordará mais adiante, não se 

esquivam em apresentarem-se com seus limites, com as incapacidades de expressão, fazendo 

vacilar tanto a matéria quanto a palavra. Segundo o autor, na tentativa de expressar o 

impossível de se dizer – podemos pensar na “testemunha integral” sobre a qual fala Agamben, 

que assim o é porque sucumbe ao campo. Como morre, não é possível expressar aquilo que só 

experimenta integralmente quando morre – busca-se nas inscrições da memória pela 

literalidade, cuja forma impediria o “fluxo de simbolização”
38

. O testemunho e o 

antimonumento procuram quebrar essa “literalidade” e abrir um espaço para a simbolização 

(idem, p.7). Abrir esse espaço significa ser capaz de, efetuando “o reconhecimento do poder 

da morte”, manter viva a memória daqueles que morreram. “O fato da palavra grega sema 

significar, ao mesmo tempo, túmulo e signo”, diz-nos Gagnebin (2014, p.45), “é um indício 

evidente de que todo trabalho de pesquisa simbólica e de criação de dignificação é também 

um trabalho de luto”. Assim, em sua perspectiva, a memória está ligada à morte, convertendo 

a tarefa, seja do poeta, seja do historiador, em uma tarefa tanto política, “lutar contra o 

esquecimento e denegação é também lutar contra a repetição do horror”, quanto ética, “as 

palavras do historiador ajudam a enterrar os mortos do passado e a cavar um túmulo para 

aqueles que dele foram privados” (idem, p.47). Esse trabalho não tem a única função de fazer 

justiça à memória dos mortos. Há, também, a função de nos ajudar a lembrá-los para “melhor 

viver hoje”. A verdade de nosso presente depende da verdade do passado. Na medida em que 

os antimonumentos tentam narrar o inenarrável, tal tentativa abre fissuras na nossa própria 

história, apresentando-nos não somente o horror das tentativas de esquecê-las e apagar seus 

rastros, como também de fornecer possibilidades de transformação do próprio presente. O 

“Apêndice B” das “Teses...” tem a acuidade em relação a essa tarefa: 

 

 

O tempo, ao qual os adivinhos perguntavam o que ele ocultava em seu seio, 

não era, certamente, experimentado nem como homogêneo, nem como 

vazio. Quem mantém isso diante dos olhos talvez chegue a um conceito de 

                                                           
38

 Aqui, Seligmann-Silva trabalha o símbolo no sentido usual de dar uma expressão a algo, no caso, ao trauma. 

Tornar expresso para que seja possível torná-lo passível de leitura. Na perspectiva benjaminiana, o que melhor 

corresponderia a essa tarefa seriaa alegoria, e não o símbolo.  
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como o tempo passado foi experenciado na rememoração: ou seja, 

precisamente assim. Como se sabe, era vedado aos judeus perscrutar o 

futuro. A Torá e a oração, em contrapartida, os iniciavam na rememoração. 

Essa lhes desencantava o futuro, ao qual sucumbiram os que buscavam 

informações junto aos adivinhos. Mas nem por isso tornou-se para os judeus 

um tempo homogêneo e vazio. Pois nele cada segundo era a porta estreita 

pela qual podia entrar o Messias (BENJAMIN, 2005, p.142). 

 

 

O ensino dos judeus passava pelo comentário e atualização (Hagada) feita do texto 

sagrado (Halacha). Isso significa um retorno a esses textos do passado, para, no processo de 

suas leituras, descobrir uma abertura a partir da qual se possibilitaria o encontro com uma 

chave de compreensão para o presente. Dessa forma, o leitor jamais experimentaria o tempo 

como homogêneo e vazio. Pois, qualquer brecha, qualquer espaço, qualquer texto, por mais 

aparentemente insignificante, poderia ser a “porta estreita pela qual podia entrar o Messias”. 

Segundo Gagnebin (2012, p.17-18), todavia, na medida em que se retorna ao texto originário 

e aos seus comentários, já parece impossível discernir sobre o que é o que, de modo que, 

“arrastada por seu próprio movimento, a tradição torna-se autônoma em relação ao sentido 

inicial no qual, originalmente, tinha suas raízes” (idem). Um movimento a tornar, conforme a 

autora, desnecessário o retorno ao texto original. Criar-se-ia, aí, a “metáfora”, no esteio do 

trabalho de Kafka, engendradora de uma “abertura da obra”, “infinitamente aberto”, 

representando tanto uma desagregação da tradição e de suas experiências, como também uma 

esperança na possibilidade de novas significações (ibidem). A destruição de uma tradição 

pode permitir a construção de outra, irremediavelmente aberta, porque, com suas fissuras 

expostas, marca um passado que não pode mais se repetir.  

Os antimonumentos tentam criar simbolicamente obras que sirvam de documentos 

dessas marcas, apresentados, inclusive, como a própria obra – não por acaso os documentos 

começam a integrar a obra, como extensão. Ou melhor, faz-lhes jus, advertindo, exortando e 

lembrando (cujo significado está em monere, termo que origina a palavra “monumento”). Tal 

advertência nasce não para uma comemoração, mas sim para a “lembrança (na chave de 

admoestação) da violência e de homenagem aos mortos” (SELIGMANN-SILVA, 2011, p. 4). 

A esse trabalho liga-se não só, portanto, a recordação, porém também, a resistência. O autor, 

assim, nos apresentará uma série de artistas e obras em correspondência aos antimonumentos. 

Aqui destacam-se os trabalhos de Jochen Gerz, construindo obras, antimonumentos, com uma 

força política, pelo seu caráter crítico contra o “embalsamento do passado”. Das obras citadas 

ao longo do texto, destacamos duas: um obelisco, obra de “12 metros de altura, quadrado, 

com um metro de cada lado, recoberto de chumbo” idealizado juntamente com sua esposa, 
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Esther Shalev-Gerz, mas de execução conjunta com o público, em Hamburgo. A obra possuía 

cinzeis presos, com os quais o público poderia escrever seus nomes ou frases curtas. Quando 

cada quadrado era preenchido, enterravam-no. Aparece aqui duas características desse tipo de 

obra: “o desaparecimento e a invisibilidade”. Com a encenação do desaparecimento dessas 

obras, o artista estaria, não apenas tornando sua obra “eminentemente política”, mas 

recordando a todos a tarefa do antimonumento: lembrar a inacessibilidade total do passado e a 

força dessa lembrança para o presente. A obra “contra o fascismo” foi concluída em 1993, 

quando enterrada por completo, persistindo atualmente os gestos de seus participantes. Isso 

retoma, de certa forma, à ótica de Simônides, de que a memória do sujeito, através dos gestos 

e das imagens criadas nessa experiência, são mais importantes do que a pedra gravada 

(mesmo que, no caso do chumbo utilizado, o artista sabia não ser possível apagar 

completamente o que se escreve). “Essa obra agora é como os nossos passados, que sempre 

estão ausentes e de certa forma também estão enterrados na nossa memória” (idem, p.7-9).  

Se não é possível apagar completamente as inscrições no chumbo, sabe-se que quaisquer 

tentativas não são inocentes; ao mesmo tempo, a sua escritura “torna-se puro traçamento e 

espaçamento: como as inscrições no nosso próprio inconsciente” (ibidem). Naquilo que 

Seligmann-Silva (2011) chama de “elemento meta ou pré-semântico” da escrita, o “obelisco” 

inscreve o passado fascista como algo (im)possível de ser mimetizado. O título da obra 

(Mahnmal – termo derivado de admoestação) diz-nos de uma “herança pesada, negativa”, na 

tentativa de revelar o “avesso” do estranho, um “familiar (nosso passado) que está dentro de 

nós e nos é estranho” (ibidem).  

O segundo trabalho realizado por Gerz, o qual gostaríamos de destacar, é um 

momento encomendado pela cidade francesa de Biron. Como estratégia, o artista inicialmente 

aplica um questionário com a finalidade de permitir a participação da população na decisão do 

que se deve fazer como produto a substituir o monumento existente, dedicado aos mortos, 

porque está quebrado. Mais uma vez se destaca o trabalho de um grupo, envolvendo a 

construção da sua própria história. A obra em questão, intitulada Monument vivant (1996), foi 

composta com pequenas placas com frases e fragmentos de frases anônimas, ocupando um 

espaço de sete linhas, respondendo à pergunta inserida no questionário: “o que seria tão 

importante a ponto de valer pôr em riso as suas próprias vidas?”. As placas não substituíram o 

obelisco. Elas foram penduradas na obra existente e em seu pedestal, de modo que “o 

‘monumento’ continue em perpétuo devir”, integrando à obra o próprio “processo de 

recordação”. “Nas suas obras, essa arte da memória dá continuidade à antiga mnemotécnica, 

ao entrelaçar o culto dos mortos, a escritura verbal e visual e o procedimento de fazer ‘listas’ 



163 
 

  

de nomes” (ibidem, p.11-12). Mais do que somente a elaboração de tais obras, o processo de 

sua elaboração e toda a discussão daí surgidas, são formas de manifestação dos 

antimonumentos. Outra importância está na possibilidade de, ao escavar os escombros do 

passado, encontrar, ou melhor, reconhecer o papel de uma determinada obra. Isto é, fazê-la 

visível nas suas intenções quanto a sua força simbólica. Por exemplo, em outra obra, o artista, 

juntamente com alunos de uma escola de artes da cidade de Saarbrücken, em 1993, 

substituíram na calada da noite, pedras do calçamento de uma rua próxima ao atual 

parlamento estadual por pedras idênticas com os nomes gravados de cemitérios judaicos da 

Alemanha, o que permitiu a elaboração, nunca antes realizada, de um levantamento de todos 

esses cemitérios (ibidem, p.10). 

Outra característica dos antimonumentos é a presentificação das condições históricas 

de produção de uma obra. Um dos seus subterfúgios é “esconder” o objeto com o intento de 

fazê-lo aparecer a nossos olhos, cobertos com a fina, mas densa, poeira da alienação perante o 

cotidiano. Um artista que já deixou isso claro foi Christo, criando obras configuradas com o 

gesto de esconder prédios, monumentos e paisagens inteiras, com quilômetros de panos e 

cordas. Conforme Seligmann-Silva (2011, p. 16-18), Marcelo Brodsky, entendendo a 

estratégia de Christo, resolveu cobrir a águia do Terceiro Reich, na base da coluna da obra 

elaborada por um artista nazista (Hermann Schwerstuhl) para as Olímpiadas de Berlim de 

1936, usando uma persiana. A obra é um jovem, de 15 metros, segurando uma tocha na mão 

esquerda e fazendo um gesto de saudação nazista. Intitulado Imagens contra a ignorância, a 

obra de Brodsky é uma intervenção “contra a indiferença da população de Hannover em 

relação àquele marco histórico e a favor do não esquecimento do seu significado” (ibidem, 

p.17). Na persiana estava escrito “Nie wieden, nunca más”. Acompanhando essa persiana 

havia dois banners com fotos de duas placas-memoriais: “uma delas em Berlim, com o dizer 

‘Orte des Schreckens, die wir niemals vergessen dürfen’ (Locais de terror dos quais nós nunca 

devemos esquecer) seguindo da lista de campos de extermínio e concentração nazistas” 

(ibidem). Essas obras, usualmente, procuram fazer o trabalho do esquecimento pelo viés do 

trabalho árduo da rememoração. Isso não é bem-vindo para quem deseja esquecer (como 

negação) ou quem tem nesses documentos a lembrança de um passado de triunfo, da qual se 

sente herdeiro. Quando esse passado retorna no presente com seu sentido violento e opressor, 

essas obras incomodam. A intervenção do artista foi vandalizada duas vezes no período de sua 

duração, havendo, conforme a polícia, diz Seligmann-Silva, a provável participação de grupos 

neonazistas. Trazer à tona essas memórias dolorosas (obviamente, para quem as sofreu e para 

aqueles que se envergonham) carrega consigo também todas as motivações de sua criação, 
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colocando-as, agora, numa perspectiva crítica, cuja justiça é exigida, nem que seja a de jamais 

esquecer. Isto é, fazer justiça à memória, não apenas como “mero” discurso, ou criação de 

datas comemorativas. Deve-se ser capaz de revelar no presente, a continuação dessas mesmas 

forças que aguardam a possibilidade do retorno; fazer ressurgir, para combatê-las, essas 

“forças míticas” que nos condenaria uma vez mais à danação. Essas obras são, mais do que 

tudo, trabalhos de resistência.  

Nessa perspectiva de presentificação de objetos do cotidiano, impregnados de 

passado, lembrando aquela ideia benjaminiana sobre o Surrealismo, tornando as coisas 

cotidianas impenetráveis para que possam possibilitar um novo significado, ou, “encriptados” 

como denomina Seligmann-Silva, o antimonumento nos faz confrontar esse passado 

esquecido, “decantado em imagens que pedem para ser lidas e em vozes que querem ser 

escutadas” (ibidem, p.13). Em 2003, ocorreu no Octógono da Pinacoteca de São Paulo, a 

exposição Vogelfrei. Lá, encontrava-se uma instalação, em escala real (1:1), de uma cópia do 

portal do Presídio Tiradentes, o original preservado a poucos metros da Pinacoteca, “como 

lembrança daquele prédio que foi demolido em 1973” (ibidem). A obra, executada pelo 

artistas Horst Hoheisel e Andréas Knitz, foi construída na forma de uma gaiola. “O portal, 

local de passagem, por onde inúmeros prisioneiros entravam e eventualmente saíram, foi 

transformado em uma gaiola para representar todo o prédio [...]” (ibidem). Aí ficaram 

aprisionados doze pombos, os quais seriam liberados, um a um, a cada fim de semana. O 

próprio título, diz-nos o autor, é ambíguo da condição dessa obra, e do próprio presídio. O 

termo Vogelfrei é “impossível de ser traduzido, de passar de uma língua para outra, de circular 

de um local cultural para outro” (ibidem). Existe embutido no termo o vocábulo equivalente, 

literalmente, à libertação dos pássaros (‘pássaro-livre’, vogel-frei), mas que significa em 

alemão, “proscrito”: “alguém que foi declarado ‘vogelfrei’, que teve sua própria cabeça posta 

a prêmio, ele é considerado fora da lei” (ibidem). Isso revela outra questão em torno do portal, 

o fato do presídio ter sido utilizado para aprisionar “presos políticos”, pessoas “transformadas 

em ‘fora da lei’ porque um governo ‘de exceção’ havia se instalado e se arvorou no direito de 

perseguir de modo brutal todos seus inimigos” (ibidem). Desse portal copiado, logo dali ao 

lado, toda uma força do passado (negado, recalcado) surge para colocar em evidência o que 

foi esquecido, o que se tornou familiar; que se entranhou em nossas vidas, esse inferno que 

não mais conseguimos enxergar.  

O esquecimento desdobra-se perante nós, como uma força abaladora sobre o 

presente, permitindo-nos colocar na ordem do dia o problema do próprio direito, do que é 

oferecido como “salvação”, em detrimento da nossa própria liberdade e reconhecimento das 
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condições de formação do próprio presente. “Se a tradição dos oprimidos nos ensina que o 

estado de exceção é a regra”, os antimonumentos nos ensinam que a outra possibilidade de 

documento de cultura é possível. Uma que faça jus, e também colabore, para a definição de 

um novo conceito de história. Se a parábola “Diante da lei”, evocada por Seligmann-Silva em 

relação a obra do Portal, mostrando-nos uma lei criadora, por vontade de seus “proscritos”, 

outra parábola de Kafka precisa ser recordada, à luz desses mesmos antimonumentos e, 

consequentemente, da barbárie: “A muralha da China”. Se Gagnebin (2012, p.18) lembra-nos 

do legado do “narrador” Kafka, uma “experiência” da sua própria “pobreza dessa 

experiência” ser da “desagregação da tradição”, é importante dizer que essa experiência de 

“desagregação” é da desagregação de um tipo de tradição. Se o seu “declínio” é inevitável, é 

preciso entender que ela revela justamente um valor: a possibilidade de fazer experiência 

apesar de tudo. Se o “signo do imperador, o sol, desenhado sobre o peito do mensageiro”, é, 

“desde Platão, o símbolo do Absoluto”, de forma que, diz a autora, “temos de reconhecer 

como é irreversível o deslocamento que nos distancia dessa imagem de verdade e de palavra” 

(idem), talvez devamos olhar para as pequenas luzes das estrelas (ou dos vaga-lumes), a fim 

de construir a experiência possível, nesse mundo possível, abrindo espaço nos instantes 

(objetos e pessoas com as quais nos deparamos) para encontrar uma outra tradição possível.  

 

 

O imperador – assim dizem – enviou a ti, súdito solitário e lastimável, 

sombra ínfima ante o sol imperial, refugiada na mais remota distância, 

justamente a ti o imperador enviou, do leito de morte, uma mensagem. Fez 

ajoelhar-se o mensageiro ao pé da cama e sussurrou-lhe a mensagem no 

ouvido; tão importante lhe parecia, que mandou repeti-la em seu próprio 

ouvido. Assentindo com a cabeça, confirmou a exatidão das palavras. E 

diante da turba reunida para assistir à sua morte – haviam derrubado todas as 

paredes impeditivas, e na escadaria em curva ampla e elevada – diante de 

todos, despachou o mensageiro. De pronto, este se pôs em marcha, homem 

vigoroso, incansável. Estendendo ora um braço, ora outro, abre passagem em 

meio à multidão; quando encontra obstáculo, aponta no peito a insígnia do 

sol; avança facilmente, como ninguém. Mas a multidão é enorme; suas 

moradas não têm fim. Fosse livre o terreno, como voaria, breve ouvirias na 

porta o golpe magnífico de seu punho. Mas, ao contrário, esforça-se 

inutilmente; comprime-se nos aposentos do palácio central; jamais 

conseguirá atravessá-los; e se conseguisse, de nada valeria; precisaria 

empenhar-se em descer as escadas; e se as vencesse, de nada valeria; teria 

que percorrer os pátios; e depois dos pátios, o segundo palácio circundante; e 

novamente escadas e pátios, o segundo palácio circundante; e novamente 

escadas e pátios; e mais outro palácio; e assim por milênios; e quando 

finalmente escapasse pelo último portão – mas isto nunca, nunca poderia 

acontecer – chegaria apenas à capital, e o centro do mundo, onde se acumula 

a prodigiosa escória. Ninguém consegue passar por aí, muito menos a 

mensagem de um morto. Mas, sentado à janela, tu a imaginas, enquanto a 

noite cai (KAFKA apud GAGNEBIN, 2012, p.18-19).  
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Esse final parece-nos importante: “[m]as, sentado à janela, tu a imaginas, enquanto a 

noite cai”. Se o “mensageiro” dessa tradição, que já não nos diz respeito, não consegue 

aproximar-se de seu destinatário, apesar da sua força e vontade, fosse capaz de destruir as 

moradas, muros e escadas, reduzindo tudo a ruínas, ele encontraria “livre terreno”. Preso a sua 

função, ele está ligado ao peso dessa tradição a impossibilitá-lo de caminhar, de modo que 

não conseguiria destruir – poderíamos pensar no peso do símbolo, uma vez facilitador de 

caminhos, convertendo-se em empecilho dessa caminhada. Destruir aquilo que o impede seria 

destruir a si mesmo, ou destruir o sentido “absoluto” de sua tarefa. Ainda que aí, no “centro 

do mundo”, esteja acumulada a “prodigiosa escória”, ele não a destrói; apenas tenta avançar. 

Mais do que a travessia impossível, é preciso atentar ao modo como o narrador refere-se ao 

ouvinte de sua narração, que não outro, senão todos nós. Nós, “súditos solitários e 

lastimáveis”, nós “sombras ínfimas”, nós “refugiados na mais remota distância”, nós que 

“imaginamos, sentados à janela”, nós, que, ao imaginar essa travessia, sabemos que ela não 

nos chegará. E, imaginamos, “enquanto a noite cai”, distante do sol e do cafarnaum do “centro 

do mundo”. E após ela cair? O que devemos fazer depois que a noite cai, quando a 

“mensagem de um morto” já não passa? Se Kafka não nos responde, isso não tem 

importância, pois, quando a noite cair, a decisão de continuar “sentado à janela” será de cada 

um. O que se fará, quando as estrelas já despontam no céu, está aberto, irremediavelmente 

aberto àqueles que já estão distantes, são ínfimos, sombras, como diz Kafka no início do 

conto. Mas é a esse que é dado a possibilidade de imaginar. Se se puder imaginar a 

possibilidade da mensagem jamais chegar, poder-se-ia imaginar outros caminhos, outras 

mensagens, outras tradições. Criar outras imagens. Imagens de pensamento – imagens de 

resistência.             
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Quando, pois, vos disserem: Consultai os que têm espíritos familiares e os 

adivinhos, que chilreiam e murmuram: Porventura um povo não deve 

consultar os seus deuses [espíritos dos antepassados]? Consultar os mortos 

em favor dos vivos? Para aceitar uma lei e um testemunho. É o que se dirá. 

Porque não haverá aurora para eles. 

(Isaías 8, 19-20) 

 

 

O intuito dessa pesquisa foi apresentar um conceito de barbárie, utilizando um 

paradigma estético de pensamento. Isso significou partir de uma aproximação com o “modo 

de inteligibilidade” correspondente à estética numa leitura da obra de arte, procuramos fazer 

desse “modo” uma forma capaz também de ser aplicada aos conceitos filosóficos. 

Considerando essa perspectiva, o paradigma estético nos forneceu algumas ferramentas para 

apresentar um conceito na obra de Benjamin, tais como: a rejeição à causalidade e à 

totalização, visando mais persistir num falso contínuo à procura da falsa totalidade. Com isso, 

o conceito não é pensado como uma estrutura rígida e fechada, numa unidade objetiva 

possuidora e possuída por causas e efeitos apreendidos como experimento consciente a ser 

mensurado com técnicas e sistemas. Ele é pensado a partir das cesuras, do não-expresso e 

não-poder-ser-expresso, permitindo, embora, a formação de uma imagem com toda a riqueza 

de suas tensões, sem reduções; não é uma doutrinação. A compreensão do método como 

processo em movimento, o qual busca compor-se juntamente com o conhecimento não se 

apresenta como a derradeira forma de apossar-se da verdade, mas como a forma de apresentá-

la, dando-lhe um sentido mais orientador, não-intencional, de um mergulho nos detalhes, em 

que a reflexão para e volta uma e outra vez ao objeto, com o desejo de conhecer suas 

múltiplas facetas. Como o mosaico, ao fim ter um vislumbre da verdade que a orienta. O 

método, nessa perspectiva, não se dá anteriormente, mas exige um processo continuado de 

reestruturação, reorganização, o que demanda uma abertura. Ao mesmo tempo em que faz 

isso, aparece como algo não acabado, como algo sempre a passar (e enfrentar, sem por vezes, 

saber lidar) por transformações e deslocamentos, permitindo não somente a consideração das 

singularidades, bem como também a descentralização dos elementos. A constelação aparece 

como a imagem dessa possibilidade. O conceito, outrossim, está em devir como constelação, 

dando margem ao esquecido, recalcado e decadente. Pois seus elementos apresentam-se na 

tensão de seus extremos, o que exige a consideração de todos os elementos de diferença. 

Mesmo aqueles não sabedores da bandeira que defendem ou significam; a identificação dos 

limites do próprio pensamento, os quais, ao invés de serem postos fora, desconsiderados ou 
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renegados como “obscurantismo”, são inseridos como lacunas, espaços não preenchidos, não 

sabidos, no esforço de preservá-los até a aparição do tempo ao qual corresponderá tais 

imagens. Se a escrita deve seu esforço à necessidade de compensar algo que lhe falta (os 

gestos que acompanham e sustentam a narração), o conceito se apresenta com essa marca da 

falta, faz uso dessa falta no esforço de ultrapassá-la.  

A constelação aparece, assim, como a forma a partir do qual o conceito busca 

romper com qualquer forma de totalização e posse da verdade e tem a possibilidade de fazer 

jus a esse desejo. O conceito, por essa via, ao mesmo tempo, responde à ética benjaminiana de 

uma escrita em busca da diferença e das tensões entre os extremos, da errância e do estranho, 

do pobre-diabo e do decadente, da possibilidade de apresentação da verdade como o acúmulo 

desses múltiplos tornados marginais na escrita da história, porque aparecem como 

interrupções ou não se encaixam na construção da narrativa. Uma forma de escrita, a do 

filósofo, que tenta em sua estrutura, lidar com o esquecido, com o oprimido e com o sem-

expressão. Formas de cesura, intermitência e interrupção, compostas dos cacos, restos e 

farrapos. O esforço em partir desse paradigma na apresentação de um conceito está, 

principalmente, em tentar compreender um determinado elemento, a todo instante legado a 

uma zona obscura do pensamento e, portanto, da cultura. Quando Benjamin diz da 

necessidade de pensar um “conceito novo e positivo de barbárie”, talvez esteja aí a 

necessidade de retirar esse conceito do campo “mítico”, muito facilmente liga a sua oposição 

à civilização. Isso significa entender a afirmação da tese VII, a de nunca haver um documento 

de cultura que não seja um documento de barbárie, do qual aquele não se vê livre, nem 

mesmo em seu processo de transmissão; não apenas como a constatação de que a cultura está 

imersa na barbárie, da qual sempre tenta afastar-se, mas também como a possibilidade de 

outra tradição, fazendo dessa constatação a “pedra angular” de sua construção. O paradigma 

estético considera qualquer elemento viável a uma tentativa de reflexão, com vias a 

compreender sua “estrutura” na construção do pensamento e, porventura, da história. Não 

basta simplesmente compreender a formação da cultura, pois como já mostrou Benjamin, em 

sua formação ela deixa muitas coisas para trás, ao tentar formar um tipo de tradição que 

surrupia os bens culturais e deixa os oprimidos de mãos vazias. A perpetuação dessa tradição 

é uma barbárie e suas obras são os documentos dessa barbárie. Portanto, para a construção de 

uma nova tradição é necessária a destruição da tradição dos vencedores. Mas essa nova 

tradição não deve cometer os mesmos enganos. Por isso, estruturá-la a partir da barbárie, 

como a urdidura na qual se tece a trama, utilizando uma analogia benjaminiana, aparece como 

possibilidade de fazê-la incorporar em sua composição aquilo que foi esquecido e recalcado, 
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as ruínas e o cafarnaum de oprimidos e renegados, justamente para não permitir a ocorrência, 

mais uma vez, ousua continuidade, daquela tradição. Talvez, nessa ótica, seja possível 

considerar a epígrafe de Brecht à tese sete: “[c]onsiderai a escuridação e o frio intenso / Neste 

vale, onde ressoam lamentos”.   

Dessa maneira, é preciso distinguir a constelação que opera na composição do 

conceito de barbárie. Podemos dizer que sua composição se baseia em duas “faces”: a 

primeira, poderíamos chamar de “barbárie mítica”, aquela à qual corresponde a oposição 

propriamente dita da Cultura, cujo esclarecimento é o objetivo principal. Essa “face” tem por 

característica justamente a intenção de manutenção de um determinado tipo de tradição. Ou 

seja, tudo o que se opera por esse tipo de barbárie visa sustentar um tipo de sistema, de vida, 

de ordem (ideológica, política, filosófica) que suporta (e dá suporte) a uma forma de Cultura – 

e, incrivelmente, pode se confundir com ela. A partir do pensamento benjaminiano, 

destacamos os seguintes elementos: o Direito, como encarnação do “destino”, que procura 

estender seus tentáculos sobre as vidas, na intenção de legislar sobre suas formas de 

existência, a fim de determinar o domínio legal de suas ações. A violência “mítica” aparece 

como forma utilizada pelo Direito como meio de manter seu poder sobre a ordem social, 

retirando do indivíduo a possibilidade de usar a violência (o Grande bandido aparece como a 

lembrança dessa retirada deliberada do poder do próprio indivíduo, ao mesmo tempo em que 

revela o esforço hercúleo do Direito para manter-se). A polícia é a sua face mais visível, uma 

ordem legal que não instaura nenhum direito, visando somente a manutenção do direito 

vigente. A violência aparece como ferramenta do “poder mantenedor”. A pena de morte, 

quando da violação da propriedade, é a máxima representação da violência desse tipo de 

poder, o qual prefere destruir uma vida e manter-se como poder. A possibilidade de escolher a 

forma de viver nesse tipo de sociedade aparece como a barbárie que a sustenta.  

O Direito, na tentativa de sempre manter-se no poder, está incessantemente 

renovando suas leis e normas, com “força”, no interesse de domar a vida, de modo que tudo 

aquilo a escapar-lhe possa ser considerado “fora da lei”, criminoso, punível com violência. 

Assim, o “estado de exceção” presente como uma norma a ser utilizada em momentos de 

perigo para a sociedade, converte-se em ferramenta político-econômica de manutenção do 

poder. Aqueles que conhecem o “estado de exceção” como regra são os subjugados pelo 

poder, para realização de seus interesses, geralmente, em nome de uma minoria possuidora de 

capital para investimento na manutenção do poder, na escrita da história e na transmissão dos 

bens culturais, deixando os seus parentes e iguais como herdeiros. Essa é a barbárie que 

Benjamin reconhece em suas “Teses sobre o conceito de história”. Essa mesma barbárie 
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subjacente na empatia dos historiadores, os quais, na acedia de seus trabalhos, mantêm a 

história como história dos vencedores. A indolência é uma característica desse tipo de 

barbárie, já que deixa ao “destino” a possibilidade de decidir, restando somente aos indivíduos 

escolher a opção mais favorável, como o caso do casamento das personagens de Goethe, 

“preferindo” sucumbir às forças sociais ao invés de decidirem suas próprias sinas, de modo 

que, o reencontro no futuro entre Charlotte e Eduard, não redime o fato de que, mesmo então, 

eles não decidem, mas escolhem porque lhes é dada essa possibilidade.  

Em contraposição a essa barbárie, e talvez aqui esteja a muito singela contribuição 

deste trabalho, aparece a barbárie “positiva” referida por Benjamin. A característica 

demarcadora da diferença entre ambas, a barbárie “mítica” e a barbárie “positiva”, está no 

espaço de decisão, que é imenso. É a “decisão” que determina a transformação da barbárie em 

alguma coisa de positiva, que sirva à construção de uma nova tradição. Na formação dessa 

constelação da barbárie surge a “violência divina” interligada à possibilidade de Justiça, ao 

que escapa ao Direito. Ela é incomensurável e deixa ao ser humano a possibilidade de decidir 

sobre seguir ou não as orientações das leis divinas, como nos diz Benjamin. Se o ser humano 

deve decidir sozinho, o resultado dessa decisão não possui garantia nenhuma, como nos disse 

Zizek (2014), de sua aceitação como um ato justo, em última instância, legal. Ao mesmo 

tempo, o poder a operar nessa perspectiva, o “poder instaurador” é uma violência sobre a qual 

não se é possível legislar, mas facilmente condenável, afirma-nos Derrida (2010, p.94-95). Ou 

seja, é condenável com base na legislação atual sobre a qual opera a violência. Porém, como 

“poder instaurador”, essa mesma lei não é “legítima” para avaliar a legitimidade ou não, e 

assim condenar a violência instauradora como barbárie. Ela, por instaurar, definirá a 

posteriori os critérios que poderiam legislar sobre a violência ocorrida. No entanto, essa lei 

surge justamente por esse ato instaurador! Isso é o que parlamento europeu, ao qual Benjamin 

direciona sua crítica, esqueceu. O exemplo dessa possibilidade é a Greve Geral Proletária, 

legalizada, operando com uma forma de violência, justamente pela sua imobilização, contra a 

lei existente, tornando-se violência instauradora contra a qual se põe o poder mantenedor. 

Esse tipo de violência foge à possibilidade de mensuração, aparece como um excesso da 

instância da Justiça. Ela, de certa forma, retorna como forma de resistência do próprio povo, 

que tem seu poder diminuído ou cooptado pelas instituições do Estado, colocado a vista 

quando do esforço em tentar utilizar a própria lei para negar a legalidade concedida e punir os 

“transgressores”. 

Assim, não fica difícil perceber que o estado de exceção é uma regra, porque se 

apresenta como a “tradição” do oprimido. Nesse processo, o próprio uso do poder revela-se 
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como escolha de um soberano, de quem detém o poder de decidir sobre a vida da sociedade, 

num momento de um esvaziamento de direito. Respondendo mais às necessidades 

econômicas, encaixando-se em estratégias de xenofobia e negação do outro, o “estado de 

exceção” é a ferramenta legal por excelência dos defensores do poder para controlar, punir ou 

dizimar os oprimidos – estrangeiros, pobres e toda sorte de minorias.  O esforço em abolir o 

“estado de exceção” significa também buscar outras formas de vida fora do direito, revelando 

possibilidades de uma “tradição” surgida da experiência desses oprimidos e jamais esquecida 

– num esquecimento de negação, num esquecimento “passivo” pela repressão do sofrimento. 

Nesse intuito, a “decisão” se faz chave de construção dessa forma de barbárie, na medida em 

que ela exige a participação ativa de cada um; poderíamos dizer, exige o “caráter” desses 

indivíduos. O caráter, em contrapartida ao destino, é a marca da ação de um indivíduo no 

mundo, conjugando-se suas responsabilidades – a coragem em aceitar assumir suas 

responsabilidades perante as várias decisões com as quais for preciso lidar ao longo da vida. 

O “caráter destrutivo”, por sua vez, é a marca de ação dessa barbárie, que simplifica, abre 

espaços, destrói e cria encruzilhadas. Não deixa a cabo da natureza e do mito a possibilidade 

de destruição, mas se adianta, não importando os mal-entendidos surgidos, nem os hábitos 

arruinados. Como inimigo do “homem estojo”, esse caráter é destruidor da tradição burguesa. 

Ele desconfia do caminhar da história e a todo instante deseja parar. Mas, não esqueçamos 

Nietzsche, ele é o resultado de gerações anteriores, com seus acertos e erros, e deve ser capaz 

de dar conta disso. Isto é, ele surge quando da necessidade de destruir uma determinada 

tradição com vias a salvar, antes de quaisquer coisas, o presente, sufocado pela própria 

tradição do qual ele é herdeiro. Interromper essa tradição pode significar criar um limiar, uma 

“época de decadência” quando esses homens ainda estão às voltas com as demasiadas 

possibilidades para a vida. 

Se a tradição burguesa coloca em questão, ou melhor, coloca na bolsa de valores, a 

experiência, cuja cotação está em declínio, a necessidade da destruição aparece como saída, 

segundo Benjamin, a essa vida cuja experiência em declínio não nos liga mais ao patrimônio 

da humanidade. Pior, todo esse patrimônio exala sangue e suor da “corveia sem nome”, 

esmagada para que apareça como despojo dos vencedores, daqueles que terão seus nomes 

marcados na história, transmitindo essa história adiante: de um vencedor a outro, de um 

herdeiro a outro. Se é preciso destruir esse contínuo e arrancar o objeto da história e sua 

própria transmissão, isso só pode ser possível por quem ousa reduzir a história e a tradição a 

ruínas e começar de novo, começar com pouco, fazer tabula rasa. Nesse processo, se há algo 

que ensina a começar com pouco é a pobreza, mesmo que seja a “pobreza de experiência”. A 
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pobreza, como deslocamento da propriedade pertencente ao deslocado, ora por força alheia, 

ora por desejo próprio, dá forma à experiência, permitindo a quem busca a experiência 

perceber a assinatura essencial da pobreza: a utilidade e a simplicidade dos objetos, esses 

herdados através de gerações, que souberam reconhecer e repassar, deixando suas marcas, 

podendo servir a uma vida melhor, senão a uma possibilidade de sobrevivência. A 

experiência, por meio da narração, ensina a viver, a aprender o uso prático das coisas, a saber: 

dar conselhos. Não há excessos nem abusos dessas coisas. Mas ela também ajuda a construir 

uma “couraça” contra os choques, cria um hábito que permite resistir, adaptar-se apesar de 

tudo. Não há a busca de “horizontes” a ofuscarem as imagens efêmeras, e por isso mesmo 

mais belas, ativas em prestar serviços ao presente. Ainda no lugar onde a experiência está em 

baixa, os resistentes, não deixa de lembrar Benjamin em “Experiência e Pobreza”, devem 

formar imagens das coisas que não compreendem, das coisas geradas por sua época, mas não 

são interpretáveis, e seguir procurando nas ruínas do passado as brechas da revolução, as 

frechas de uma força que permitirá ao oprimido romper com o contínuo e abrir novos espaços 

de leitura da história, leituras que farão jus aos vencidos e esquecidos. Essa abertura não 

deixará de ser uma barbárie, mas será aquela que subjaz a toda uma nova construção, 

revolvendo toda a terra e trazendo à superfície as violências fundamentadoras de um tipo de 

tradição, agora em ruínas.  

Como testemunhas da barbárie, saberão ser o passado ao qual retornam não integral. 

Sempre haverá o inenarrável, o insuportável e a possibilidade de sempre perder esse passado 

cujo acesso busca-se. O acaso e o trabalho de reflexão poderão encontrar uma porta, mas se o 

indivíduo não estiver apto a reconhecer essa entrada, reconhecer nos mais triviais objetos do 

cotidiano aquele “poder germinativo” tal como as sementes nas catacumbas, diz Benjamin, o 

passado perder-se-á irremediavelmente. Pois, ele passa célere e furtivo. Como acesso, cabe à 

memória a tarefa de retroceder, voltar-se como rememoração. Não através daquela 

“lembrança” consciente vivida pelo indivíduo, mas pela “memória involuntária” cuja volta, 

como em Proust, à própria tessitura, é capaz de expandir sua experiência, apresentando as 

possibilidades para o acontecimento de uma memória passada, despertada por um 

acontecimento presente. Eles se cruzam numa outra modalidade de tempo e transformam-se à 

luz das sensações e descobertas das relações surgidas. O passado e o presente encontram-se 

transformando-se mutuamente em forças revitalizadoras, proporcionando ao herói proustiano, 

como ao historiador da escola materialista, a possibilidade de enxergar a verdade como um 

acontecimento historicamente determinado, pois diz respeito a sujeitos históricos e a objetos 

históricos. Os conteúdos modificam-se, são descobertos, à força da história; desdobram-se 
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através de novas experiências, de novos acessos a partir de outras perspectivas. Os objetos 

modificam-se conforme modificam-se os sujeitos, ou as sensações despertadas por outros 

sujeitos. O anel que o herói havia comprado para Gilberte adquire uma nova sensação nas 

mãos de Albertine, ou melhor, através do amor por Albertine. Ele parece algo sem 

importância, pelo qual o herói não se esforça para manter, quando antes era-lhe mais caro que 

sua vida, porque, pertencia à amada. Do mesmo modo, ele se pergunta se não fará a mesma 

coisa quando deixar de amar Albertine (e assim será). Então, se é possível reaver um passado 

esquecido, de múltiplas possibilidades de abertura a outro presente, entrecruzamndo-se no 

presente, pode-se pensar que cabe à história outra escrita: por intermitências, aproximações de 

objetos longínquos, destruições e construções.  

Todavia, se se quer um acesso ao passado – não significando o acesso ao passado 

“tal como foi” –, será precisamente através da rememoração, ainda que isso signifique um 

trabalho árduo de tentar escutar e testemunhar o sofrimento humano, os extremos, em seus 

limites, em suas impossibilidades em narrar. Quando uma narrativa torna-se impossível de ser 

rememorada, cabe à arte, principalmente, dar uma “forma” ao caos que se imobiliza por um 

instante. Encontramos, dessa forma, nos antimonumentos, uma categoria de obras que têm por 

desejo criar símbolos dessas memórias dolorosas, para que sejam passíveis de tornarem-se 

objetos de rememoração, de admoestação, buscando evitar novas tragédias. Essas obras 

tentam trazer à superfície, e ao debate, aquelas histórias, motivo de vergonha, embaraço e dor, 

mas com as quais precisamos lidar, se quisermos dar ao presente sua força revolucionária; 

realizam levantamentos, exigem a participação ativa e a decisão do público quanto ao futuro 

das obras; o esquecimento, se o quisermos como força ativa a permitir um bem viver ao vivo 

e a justiça ao morto, só pode se realizar pela possibilidade de “narrar” as memórias dolorosas, 

de modo a elas passarem e sejam curadas. As obras de antimonumentos lembram o passado 

dessa forma, pela rememoração e narração: usam textos, documentos oficiais e, 

principalmente, testemunhos daqueles que sofreram. Embora realizem uma tarefa 

indispensável, seu valor só se realiza se, daí, surgirem ações políticas que atribuam a essa 

rememoração um caráter prático de transformação social, com mecanismos legais e sociais 

que não nos façam esquecer.  

Há uma obra de Paul Klee intitulada “A máquina chilreante”. Nela está representada 

uma máquina de moer, com pássaros que não conseguem escapar. Eles se contorcem, gritam e 

choram, mas não são ouvidos. Eles são moídos. Esses pássaros podem ser interpretados como 

os oprimidos, sob as construções em aço e ferro, construções a cintilarem e prometerem a 

salvação. Mas estão enferrujadas. Esses pássaros, de olhos arregalados e línguas estiradas 
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sabem a verdade. Eles são o documento de barbárie a chilreiarem aos ouvidos de quem nega 

ou recusa-se a oportunidade de ouvir, fazer-se ouvinte. Chegam como sussurros e repetem-se 

como sussurros, enquanto a máquina mói incessantemente; vozes não ouvidas, histórias não 

contadas, testemunhos negados à espera daqueles que serão capazes de parar a máquina e 

recolher os restos. A máquina de chilrear deve se tornar aquele incessante murmúrio a 

acompanhar-nos enquanto a rememoração do passado não for possível. Mesmo continuando a 

“moer gente”, é preciso dar ouvidos a esses que nos lembram, pelo eco de suas dores, toda a 

corveia sem nome derrotada, clamando por uma voz; toda a corveia sem nome a recorrer aos 

mortos, seus idênticos no sofrimento, a possibilidade de uma resposta nos mortos, no passado 

esquecido, pois, de outra forma não haverá aurora para eles. 
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