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RESUMO 

 

O presente trabalho discorre sobre a recepção das teorias de Walter Benjamin na década de 

1980 no Brasil, localizando inicialmente a recepção da teoria crítica ainda na década de 1960, 

em conjunção com o período histórico marcado pelo Golpe Militar e os anos de ditadura, para 

então traçar o caminho da recepção de Benjamin no período de abertura política e revisão dos 

movimentos revolucionários da esquerda. Para tanto, indicamos as traduções e livros 

publicados no período e estabelecemos um recorte a fim de realizar a análise dos principais 

livros de intérpretes do filósofo, quais sejam: Édipo e o anjo: itinerários freudianos em 

Walter Benjamin (1981), de Sérgio Paulo Rouanet; Os cacos da História (1982), de Jeanne 

Marie Gagnebin; O marxismo da melancolia (1987), de Leandro Konder; e Os Arcanos do 

Inteiramente Outro. A Escola de Frankfurt A Melancolia e a Revolução (1989), de Olgária 

Matos. Tendo por base a análise destas obras, identificamos as convergências e possíveis 

discrepâncias entre os estudiosos que mais se destacaram no que tange à leitura, interpretação 

e tradução de Benjamin nesta década. Marcamos a importância do Instituto de Pesquisa Social 

para a esquerda brasileira, a qual passava por um período de reconstrução e, nesta perspectiva, 

Walter Benjamin e sua crítica do que deve ser considerado revolucionário no âmbito político 

e literário, auxiliou-nos a pensar em uma atuação mais crítica da esquerda política. 

Palavras- chave: Walter Benjamin; Experiência; Recepção do Pensamento Benjaminiano no 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT: 

This thesis aims to discuss the reception of Walter Benjamin’s theories in the 1980s in Brazil, 

locating initially the reception of the Critical Theory during the 1960s, in conjunction with the 

historical period marked by the military coup and the following years of dictatorship . Then 

we intended to show how significant Benjamin’s reception was in the period of the political 

overture and the reviewing of the revolutionary left wing movements. For this, we indicated 

the translations and books published in that period, and established a selection of interpreters, 

in order to perform an analysis of the principal books, which are: Oedipus and the Angel: 

Freudian Itineraries in Walter Benjamin (1981) by Sérgio Paulo Rouanet; Walter Benjamin. 

Shards of History (1982) by Jeanne Marie Gagnebin; Walter Benjamin and the Melancholy of 

Marxism (1987) by Leandro Konder, and The Frankfurt School. Melancholy and Revolution 

(1989) by Olgária Matos. Based on the analysis of these works, we identify convergences and 

possible discrepancies among scholars that stood out in terms of reading, interpretation and 

translation of Benjamin’s writings  in this decade. We also highlighted the importance of the 

Institute for Social Research for Brazilian left wing intellectuals, whose theories went through 

a period of reformation. In this perspective, Walter Benjamin and his critique of what should 

be considered revolutionary in the political and literary context, helped us to consider how 

critical can the political left act. 

Keywords : Walter Benjamin ; Brazil ; Experience ; Revolution. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Articular o passado não significa conhece-lo ‘como 

ele sempre foi’. Significa apropriar-se de uma 

reminiscência, tal como ela relampeja no momento 

de um perigo. 

 

Walter Benjamin 

 

O presente estudo corresponde à questão da recepção do pensamento de Walter 

Benjamin no Brasil, na década de 1980. Para tanto, consideramos relevante fazer um 

levantamento das primeiras traduções das obras do filósofo alemão no Brasil; para qual 

público elas foram direcionadas e quais foram os intérpretes que reconhecidamente 

contribuíram para o estudo do filósofo. Nossa intenção não foi a de refletir sobre a recepção 

sob o entendimento de uma teoria da recepção, isto é, o objetivo não é investigar a 

paternidade desta recepção, mas entender o significado político da recepção, para a qual 

tornou-se necessário fazer um recuo histórico para que pudéssemos obter um quadro geral da 

recepção que compreendeu o período da abertura política no país, após a ditadura militar. 

Trata-se, portanto, de uma reflexão que buscou considerar a recepção do pensamento de 

Benjamin no contexto histórico de sua adoção1. 

Ao considerarmos a recepção do pensamento de Walter Benjamin no Brasil da década 

de 1980, percebemos que uma das indicações de sua recepção o vincula à chamada “Escola de 

Frankfurt”, uma denominação vasta da Teoria Crítica iniciada no Instituto de Pesquisa Social 

ou literalmente “Instituto para Pesquisa Social” (InstitutfürSozialforschung2), fundado na 

cidade de Frankfurt na década de 1930. O Instituto de Pesquisa Social foi criado por um grupo 

                                                           
1Ainda hoje, quando se trata da recepção do pensamento de Walter Benjamin, Gunter Karl Pressler é a referência 

principal.Nossa intenção não é repetir seu estudo nem discuti-lo. Vários intérpretes reconhecem o resultado de 

seu trabalho de pesquisa como um “work in progress”, o que sem dúvida o é, visto que o processo de recepção 

de Walter Benjamin no Brasil, não só não terminou, mas passa por um período de revitalização com o 

surgimento de novas traduções de textos ainda inéditos.Nossa estratégia de leitura também difere da de Pressler 

ao não partir da teoria da recepção de Robert Jausscomo fundamento teórico para apresentar a recepção de 

Benjamin no Brasil.Discordamos da ênfase demasiada que Pressler confere ao nomear os “pioneiros” e, a seu 

ver, “injustiçados” no reconhecimento da recepção do autor. Faz-se mister, outrossim, considerar que a 

perspectiva histórica da década de 1980 parece justificar com maior clareza a explosão do interesse pelo autor, 

em vista do despertar político daquela época. 

2InstitutfürSozialforschung, traduzido literalmente por “Instituto para Pesquisas Sociais”, utilizaremos aqui o 

termo “Instituto de Pesquisa Social”, apesar de que, em algumas traduções este termo apareça traduzido como 

“Instituto de Pesquisas Sociais” (Cf. SCHÖTTKER, 2012, p.56) e também no livro A escola de Frankfurt de 

Rolf Wiggershaus (Cf. WIGGERSHAUS, 2006, p. 14, 34, 50, 97, 158). 
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de intelectuais alemães de origem judaico/burguesa, permaneceu ativo por mais de quarenta 

anos de forma ininterrupta, sobrevivendo em circunstâncias bastante desfavoráveis por um 

extenso período esse instituto realizava estudos nas diversas áreas de conhecimento, 

preponderantemente em filosofia, artes, economia, psicologia, entre outras. Considerando, 

portanto, que a recepção das ideias do grupo de intelectuais reunidos direta ou indiretamente 

ao Instituto de Pesquisa Social e à Teoria Crítica se deu no Brasil, inicialmente, no período de 

Ditadura Militar e foi intensificado no período de abertura política, é possível perceber uma 

abrangência que inclui Walter Benjamin em um interesse maior, apesar de diferenças a serem 

notadas da relação deste com os membros mais ativos do Instituto.  

O período da ditadura militar pode ser dividido, em termos didáticos, em quatro 

etapas: os anos iniciais até o golpe militar de 31 de março de 1964, que depôs um presidente 

civil e instaurou em seu lugar um regime autoritário por vinte e um anos; os anos 

intermediários entre março de 1964 até a edição do AI5 em 13 de dezembro de 1968; e os 

seus anos finais, anos de apogeu da ditadura militar, até meados da década de 70, seguidos de 

uma gradual e lenta abertura política em direção à Anistia em 1979; em 1985 há eleição 

indireta para presidente. Somente em 1989, a população brasileira pôde voltar a eleger seu 

presidente. É neste período de arrefecimento da Ditadura Militar e conseguinte abertura que o 

interesse por Walter Benjamin se fortalece, em especial, com a publicação da tradução de 

alguns de seus escritos, fornecendo a base mais sólida de sua recepção no Brasil. 

O período histórico, a década de 1980, momento político da abertura política do país, 

caracteriza a apresentação do pensamento de Walter Benjamin para um público que viveu 

duas décadas sob um regime ditatorial. É possível perceber também, o interesse da esquerda 

brasileira pelos autores do chamado marxismo ocidental, marcado pelo interessenos autores 

do Instituto de Pesquisa Social, os quais haviam  passado por duas guerras mundiais e pelo 

exílio. Pressler, em seu livro Benjamin, Brasil a recepção de Walter Benjamin, de 1960 a 

2005, indica muitos autores e obras importantes para a recepção do ensaísta alemão, nosso 

objetivo foi entender como comentadores brasileiros assimilaram o pensamento deste filósofo 

e quais pontos foram ressaltados em suas interpretações. Para tanto, escolhemos quatro 

intelectuais brasileiros, intérpretes e tradutores de Benjamin, a saber, Sérgio Paulo Rouanet, 

Jeanne Marie Gagnebin, Leandro Konder e Olgária Matos.  

Há dois livros do tradutor de Benjamin, Sérgio Paulo Roaunet, um de 1981 (2ª edição 

em 1990) - Édipo e o Anjo: Itinerários Freudianos em Walter Benjamin e, do mesmo autor, As 

razões do Iluminismo, publicado em 1987. Um ano após o primeiro livro de Rouanet, em 

1982, Jeanne Marie Gagnebin publica, pela editora Brasiliense, o livro Walter Benjamin: os 
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cacos da História. Em 1988, Leandro Konder publica uma introdução ao pensamento de 

Benjamin intituladaO marxismo da melancolia. No ano seguinte, 1989, Olgária Matos publica 

sua tese de doutorado intitulada Os arcanos do inteiramente outro.  

O livro Édipo e o Anjo: Itinerários Freudianos em Walter Benjamin, inaugura as 

publicações sobre Walter Benjamin no Brasil na década de 1980, aborda temas inéditos do 

pensamento do referido autor no país, estabelecendo comparações entre o ensaísta alemão e 

Sigmund Freud. O livro de Gagnebin foi lançado em 1982 numa coleção denominada 

“Encanto Radical” da Editora Brasiliense.  Na segunda edição (1993), o livro migrou para a 

coleção “Tudo é história”. Este pequeno livro nos apresenta alguns dos principais conceitos 

desenvolvidos por Benjamin em seus escritos. Podemos notar na reedição deste livro em 

1993, o comentárioda autora ao situar o período entre a primeira publicação do livro em 1982 

e o desenrolar dos acontecimentos históricos. Falaremos sobre este no segundo capítulo. O 

livro publicado em 1987, de Leandro Konder, um estudioso do marxismo, de título Walter 

Benjamin o marxismo da melancolia. Possui o mérito de nos apresentar diversos dados 

biográficos da vida do ensaísta e crítico alemão, inclusive o seu contato via Georg Lukács 

com a obra de Karl Marx. O livro de Olgária Matos, publicado em 1989, resultado de seu 

doutoramento, defendido em 1985, possui um capítulo do livro que trata especificamente de 

Walter Benjamin, tendo como foco de atenção sua tese de livre docência A origem do drama 

barroco alemão e as Teses sobre o conceito de História. 

Importante ressaltar que os Escritos escolhidos (GesammelteSchriften) de Walter 

Benjamin, organizados em sete volumes, sob organização de Rolf Tiedemann e Hermann 

Schweppenhäuser, vieram à luz a partir da década de 1970, em publicação da editora 

Suhrkamp. As traduções dos escritos de Benjamin aumentavam consideravelmente de acordo 

com o lançamento dos volumes, embora com restrições da editora na seleção de textos. No 

entanto, a publicação restava incompleta e os estudiosos de Benjamin, como Olgária Matos, 

viam com interesse a abertura do Arquivo – Benjamin-Archivna época 

localizadonaDeustcheAkademie der Künste -, situado na ex-Berlim Oriental, após a queda do 

muro em 1989.  

Ademais, é preciso considerar que traduções brasileiras de alguns dos textos de Walter 

Benjamin (1892-1940) realizadas e organizadas nos anos oitenta por alguns intelectuais como 

Sérgio Paulo Rouanet, WilliBolle e Rubens Rodrigues Torres Filho, foram decisivas para a 

recepção do filósofo por parte de pesquisadores, artistas e o público leitor do país de maneira 

geral. Tais traduções possibilitaram o aparecimento de outros trabalhos, comentários e 

reflexões de alta qualidade.  
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Na perspectiva de Gagnebin, o resultado de toda essa repercussão nos apresenta uma 

dicotomia, um saldo imenso de notórios trabalhos, por um lado, e apropriações indevidas, de 

outro. A mesma autora ressalta ainda que devemos entender a ampla recepção do público à 

obra de Benjamin não condiz apenas com algo que ultrapassa o mero domínio do modismo. 

“Passado o torpor da novidade dessa década [1980] com a chegada do filósofo alemão, a sua 

solicitação se manteve pelas mais variadas esquinas da cultura”. (GAGNEBIN, Uma epidemia 

de traduções)3. 

 Nosso assunto se encontra dividido nas seguintes partes: Capítulo I: 1. Uma breve 

apresentação da proposta da Teoria Crítica pelo conjunto de intelectuais que compunham o 

Instituto de Pesquisa Social; 2. Abordagem do contexto histórico e político do Brasil na 

recepção do pensamento de Walter Benjamin; Capítulo II: Análise de algumas das principais 

obras de apresentação das ideias de Benjamin ao público brasileiro; Capítulo III: Um exemplo 

que aproxima o interesse de Benjamin do contexto da abertura política no Brasil, por 

configurar uma visão não ortodoxa da esquerda: o autor como produtor. 

                                                           

3GAGNEBIN, Jeanne Marie. Uma epidemia de traduções Walter Benjamin na era da reprodutibilidade 

técnica. Disponível em:http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/70489-uma-epidemia-de-

traducoes.shtml. Acesso em: 26 de jan. de 2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/70489-uma-epidemia-de-traducoes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/70489-uma-epidemia-de-traducoes.shtml
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Capítulo 1 

1- O Instituto de Pesquisa Social: um breve histórico 

 

Recordar: o latim re-cordis tornar a 

passar pelo coração. 

 

Eduardo Galeano 

 

Em 1923, o Instituto de Pesquisa Social foi fundado na Alemanha por Félix Weil, 

estudante de economia e ciências sociais e por Kurt Albert Gerlach4. Ambos tinham como 

objetivo construir um Instituto que se dedicasse ao socialismo científico. O sucesso de Weil e 

Gerlach na criação do Instituto de Pesquisa Social se deu por conta de alguns apoios 

fundamentais: primeiramente, do Ministério de Educação e Cultura, da doação da família 

Weil, que se responsabilizou por financiar a construção e instalação do Instituto, além de 

pagar um crédito anual de 120.000 marcos e disponibilizar dois andares abaixo da Faculdade 

das Ciências Econômicas e Sociais. Tratava-se de uma família alemã de origem judia, que 

emigrara para a Argentina e se tornaria um dos maiores distribuidores de cereais do mundo, 

ao longo do século XX. Albert Gerlach justificava a necessidade do Instituto da seguinte 

forma: 

Deveríamos não encontrar mais ninguém atualmente que pudesse fechar os 

olhos diante da importância tanto científica quanto prática que adquirem o 

conhecimento e reconhecimento da vida social em toda sua extensão, esse 

monstruoso complexo de interações entre os fundamentos econômicos, os 

fatores políticos e jurídicos, até as últimas ramificações da vida intelectual 

na coletividade e na sociedade. [...] Além disso, o levantamento dos 

materiais e dos fatos é hoje uma tarefa tão grande, que não pode ser 

desempenhada por uma pessoa só e só é possível por intermédio de 

organizações mais estruturadas; ao mesmo tempo, as complexas relações 

sociais exigem um trabalho em comum intelectual, do tipo cooperativo. Um 

instituto de pesquisas sociais que se dedique a essa tarefa representa, pois, 

uma lacuna ainda existente na série dos institutos que já funcionam 

(GERLACH. apud WIGGERSHAUS, 2006. p. 50). 

 

Gerlach seria o diretor do Instituto, mas morreu em Outubro de 1922. A partir de 

então, Weil passou a desenvolver seu projeto auxiliado por Friedrich Pollock, Max 

                                                           
4Kurt Albert Gerlach (1986-1922), nascido em Hannover, filho de diretor fabril, recebeu o título de doutor em 

1913, em Leipzis, com o trabalho Die BedeutungdesArbeiterinnenschutzes – (A importância da proteção 

operária). Em 1920, tornou-se professor titular de Ciências Econômicas em Aix-la- Chapelle. Já em 1922, foi 

admitido pela Universidade de Frankfurt. Morreu em outubro de 1922, aos 36 anos, em decorrência do diabetes, 

doença para qual não havia tratamento, frustrando assim os planos de Félix Weil. (Cf. WIGGERSHAUS, 2006, 

p. 48-53). 
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Hokheimer e Carl Grünberg. No ano de 1923, aconteceu na cidade de Geraberga “Semana de 

Trabalho Marxista”, evento financiado por Felix Weil e organizado por Karl Korsch, com 

participação de mais de vinte jovens5 em sua maioria, doutores.  

 O primeiro seminário foi o marco inicial de discussão sobre a Teoria do Instituto, o 

que reforçava o objetivo de Weil, a saber, institucionalizar a discussão marxista, extrapolando 

os limites da ciência burguesa. Weil encontrou, em Grünberg, um diretor para o Instituto. Este 

era marxista e tinha um vasto conhecimento sobre a economia.  No texto Teoria tradicional e 

teoria crítica, de Max Horkheimer encontramos a seguinte definição: 

A questão – o que é teoria – parece não oferecer maiores dificuldades dentro 

do quadro atual da ciência. No sentido usual da pesquisa, teoria equivale a 

uma sinopse de proposições de um campo especializado, ligadas de tal modo 

entre si que se poderia deduzir de algumas dessas teorias todas as demais. 

Quanto menor for o número dos princípios mais elevados, em relação às 

conclusões tanto mais perfeita será a teoria. Sua validade real reside na 

consonância das proposições deduzidas com os fatos ocorridos. Se, ao 

contrário, se evidenciam contradições (Widersprueche) entre a experiência e 

a teoria, uma ou outra terá que ser revista. Ou a observação foi falha, ou há 

algo discrepante nos princípios teóricos. Portanto, no que concerne aos fatos, 

a teoria permanece sempre hipotética. Deve-se estar disposto a mudá-la 

sempre que se apresentem incovenientes na utilização do material. Teoria é o 

saber acumulado de tal forma que permita ser utilizado na caracterização dos 

fatos tão minunciosamente quanto possível (HORKHEIMER, 1975, p. 25). 

 

 Horkheimer afirma a existência de duas teorias críticas, a que foi desenvolvida nos 

anos 30, definida enquanto marxista revolucionária, e a dos anos 70, e esta última estabelece 

uma crítica ao “mundo administrado”, abandona de forma explícita o projeto de revolução. 

Sobre a origem da teoria crítica, discorre Horkheimer:  

Na origem, nossa teoria tal como está amplamente exposta na 

ZeitschriftfürSozialforschung era, como é sempre o caso no início, muito 

crítica, em particular em relação à sociedade dominante, pois esta tinha 

produzido aquilo que existe de aterrorizador no fascismo e no comunismo 

terrorista. Esta sociedade suscitara muita miséria inútil, e tínhamos a 

esperança de um tempo que viria, no qual seria organizada visando o bem-

estar de todos, como já seria possível hoje [...]. Eis por que, naquela época, 

colocávamos nossa esperança na revolução, pois certamente era impossível 

que, depois de uma revolução, a situação se tornasse pior na Alemanha do 

que era no nacional-socialismo, e ainda mais injusta que antes; inúmeros 

homens estavam sofrendo de maneira atroz e inútil, e ansiávamos então pela 

revolução, pois naquele tempo não ousávamos pensar na guerra 

(HORKHEIMER, apud. MATOS, 1989, p. 09). 

 

                                                           
5 Estiveram presentes neste seminário Georg Lukács, Karl August e Rose Wittfogel, Friedrich Pollock, Julian e 

HedeGumperz, Richard e Christiane Sorge, Eudard, Ludwing e Gertrude Alexander, BélaFogorasi, 

KuzuoFukumoto, entre outros. Cf. WIGGERSHAUS, 2006, p. 47. 
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 Para Horkheimer, a razão da existência da segunda teoria crítica foi a constatação do 

equívoco de Marx em alguns pontos. Segundo Marx, a revolução seria o resultado de crises 

agudas, ligadas a uma pobreza crescente da classe operária em todos os países capitalistas. 

Por isso, acreditava que a classe operária seria protagonista da revolução, colocaria fim no 

Estado e criaria uma sociedade mais justa. Sobre este equívoco, comenta Horkheimer: “A 

partir dos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, a teoria da pauperização crescente 

dos trabalhadores, de onde, segundo Marx, deveria resultar a revolução, transição para o reino 

da liberdade, tornou-se por um longo período abstrato e ilusório” (HORKHEIMER, apud. 

MATOS, 1989, p. 10).  

A cerimônia de inauguração do InstitutfürSozialforschung aconteceu no dia 22 de 

junho de 1924, no auditório da Universidade de Frankfurt. Embora o Instituto tivesse ligação 

com a Universidade, era independente desta. Weil e Grünberg tinham objetivos diferentes no 

que tange à criação do Instituto, mas se complementavam, o que fica claro na seguinte 

afirmação de Rolf Wiggershaus: 

O trabalho de Grünberg, a partir desta situação, não consistia nem em tentar 

discretamente introduzir o marxismo no seio das universidades como era o 

sonho de Felix Weil, nem em tentar discutir publicamente seus problemas, 

como se propunha Max Weber. O que Grünberg fez significava: pedir com 

segurança, que se concedesse a um pesquisador marxista o que era normal 

para os outros, isto é, que sua concepção filosófica, não fosse, logo à 

primeira vista, transformada em medida de sua seriedade científica 

(WIGGERSHAUS, 2006. p. 60). 

 

 Em 1928, o Instituto já tinha colocado à disposição uma biblioteca com 37.000 

volumes, 340 revistas e 37 jornais tanto da Alemanha quanto do exterior e a sala de leitura foi 

utilizada por mais de 5.000 pessoas. Havia também, na sede do Instituto, 18 pequenos 

escritórios para estudantes que estavam preparando suas teses e ainda disponibilizavam 

algumas bolsas de estudo (cf. WIGGERSHAUS, 2006, p. 61). O afastamento de Grünberg se 

deu em 1928, por conta de um ataque cardíaco que o deixou bastante enfraquecido. Depois 

deste fato, Horkheimer assume a direção do Instituto de Pesquisas Sociais, e, em 24 de janeiro 

de 1931, proferiu o discurso oficial, assinalando a retomada da cátedra de Filosofia da 

sociedade e a direção do Instituto. 

 No dia 13 de março de 1933, a Polícia Secreta do Governo Alemão fecha o Instituto 

de Pesquisas Sociais. Horkheimer, Pollock, Marcuse e Löwenthal fogem para Genebra, mas 

apenas o primeiro tinha visto de permanência enquanto a situação dos outros era bastante 

instável, como descreve Löwenthal: 

Tivemos, muitas vezes, oportunidade de constatar que são os imigrantes 

judeus que sofrem mais perseguições, pois as leis sobre os estrangeiros são 
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aplicadas a eles de uma maneira particularmente restritiva. Isso era para nós 

um sintoma de que o fascismo acabaria se estendendo a toda Europa 

(LÖWENTHAL. apud. WIGGERSHAUS, 2006, p. 162). 

 

 Uma sede do Instituto foi instalada em Paris, no centro de documentação que foi 

dirigida até 1936 por Paul Honigsheim. A ÉcoleNormaleSupérieure filial de Paris era 

importante por causa do acesso do Instituto à editora da Revista de pesquisa social 

ZeitschriftfürSozialforschung, já que o antigo editor havia desistido do trabalho. A partir de 

então, a Livraria de Felix Alcan ficou responsável pela impressão e difusão da revista do 

Instituto. 

 Já em Londres, o Instituto recebeu um pequeno escritório na PlayHouse do Instituto de 

Sociologia de Londres. Em julho de 1934, o Instituto aceitou a oferta da Universidade de 

Columbia nos Estados Unidos para ocupar o prédio de número 429 e de reformá-lo com seus 

recursos. Ainda no ano de 1934, foram chamados a Nova York; Marcuse, Löwenthal, Pollock 

e Wittfogel e quatro anos depois, Adorno e Grossmann. 

 Ainda nesta década, Walter Benjamin se tornou um colaborador (Mitarbeiter) da 

revista do Instituto, e passou a receber 500 francos mensais, o que era insuficiente para sua 

subsistência e, por isso, ele ainda precisava do auxílio financeiro de alguns amigos. Em 1935, 

o Instituto dobrou seu ordenado a Benjamin, que estava comprometido com a redação de uma 

apresentação do então intitulado Trabalho ou Projeto das Passagens (Passagenarbeit ou 

Passagenprojekt)6. Os trabalhos desenvolvidos por Benjamin durante a segunda metade da 

década de 30 foram publicados na revista do Instituto, e, em sua maioria, possuíam ligação 

com o Trabalho das Passagens. 

 A publicação da revista ZeitschriftfürSozialforschung foi interrompida após o número 

sobre o nacional-socialismo, sendo possível apontar algumas causas para isso. Segundo 

Wiggershaus, Horkheimer chegou à conclusão de que a revista não mais correspondia a seus 

próprios objetivos; alguns membros do Instituto foram obrigados a aceitar cargos que exigiam 

certo grau de dedicação e, por isso, não mais conseguiam cumprir os prazos, e este teria sido o 

principal motivo para suspensão da revista. Ainda existia o fato de os Estados Unidos terem 

entrado na Segunda Guerra Mundial e o motivo de precariedade financeira do Instituto. 

 Em 1940, o instituto perde o seu expressivo colaborador, na tentativa de atravessar os 

Pireneus, Walter Benjamin foi preso na fronteira da Espanha e, quando ameaçado de ser 

                                                           
6Note-se que o nome Passagenwerk (Obra das Passagens) é resultado de uma decisão dos editores deste projeto 

inacabado de Walter Benjamin. Na tradução brasileira –Passagens - optou-se talvez por eliminar a discussão que 

se instalou sobre a opção dos editores pelos intérpretes de Benjamin que continuaram se referindo aos escritos, 

notas, citações, compilados nas mil páginas do grande projeto, desenvolvido ao longo de 13 anos, como 

“projeto” (Passagenprojekt) ou “trabalho (Passagenarbeit)”. 



21 

 

deportado para Alemanha, toma os sete tabletes de morfina que tinha ganhado do escritor 

Arthur Koestler na véspera da partida para PortBou. Após o suicídio, surge um mistério, é 

impossível encontrar o lugar onde ele teria sido sepultado já que, após sua morte, um dos 

companheiros que estava com ele pagou uma vaga por cinco anos num cemitério, porém não 

assiste ao seu sepultamento, pois foi dado  a eles, a autorização para atravessar a fronteira (Cf. 

GAGNEBIN, 1982, p. 07). Em meados dos anos, 40 é possível perceber que o Instituto de 

Pesquisa Social estava restrito a quatro pessoas, todas ligadas a Horkheimer: Pollock, diretor 

do Instituto, Theodor Adorno, Löwenthal, auxiliar em todos os assuntos e Félix Weil, o 

mantenedor. Marcuse, embora distante, tinha o interesse na retomada da revista do Instituto, 

vontade esta que contava com o apoio de Adorno.  

Numa viagem para Europa em 1946, Marcuse entrou em contato com antigos 

membros7 do Instituto e todos questionavam o motivo da suspensão da edição da revista e 

concordaram acerca da importância da retomada desta, já que se constituía a única e última 

publicação de vanguarda e ainda afirmavam uma possível impossibilidade da revista ser 

lançada oficialmente na Alemanha não consistia num problema por conta da existência de um 

público numeroso fora do país.  

 Em outubro de 1946, o presidente do Conselho da Universidade de Frankfurt convidou 

oficialmente o Instituto de Pesquisa Social a voltar para Frankfurt. Nesta época, Horkheimer e 

Pollock estavam na cidade e o primeiro já ocupava a cátedra de Filosofia da sociedade. Dentre 

a gama de intelectuais notáveis surgidos durante a República de Weimer, Horkheimer, 

Adorno e Pollock, que se estabeleceram em Frankfurt com suas respectivas famílias, foram os 

únicos que retornaram à Alemanha e passaram desde então a trabalhar na reconstrução da 

Universidade de Frankfurt no sentido de manter vivo e atuante o Instituto de Pesquisa Social. 

O Instituto de Pesquisa Social foi recriado em Frankfurt, mas não contava com a 

antiga independência financeira. Por essa razão, foi obrigado a desenvolver pesquisas por 

encomenda, o que não era visto como problema por Horkheimer, e, embora Adorno não 

ficasse muito contente com esta prática, seguia as diretrizes do diretor. Mesmo instalados em 

Frankfurt e ocupados com a consolidação do Instituto, Adorno precisava ir aos Estados 

Unidos resolver pendências legais para não perder a cidadania americana8. Por conta disso, 

Adorno precisou ficar mais de seis meses nos Estados Unidos esperando o prazo para receber 

                                                           
7 Karl Mannheim, Richard Löwenthal, Raymond Aron e Jean Wahl.  
8 Adorno em agosto de 1952 completava três anos fora dos Estados Unidos e caso ele não fosse para outro país 

ou não voltasse para o território estadunidense, perderia a nacionalidade americana. Horkheimer estava livre 

desta obrigação, pois o cargo de reitor garantia a ele acesso a uma lei individual que permitia ficar até cinco anos 

em seu país de origem, sem que isso acarretasse na perda da dupla nacionalidade.  
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outro passaporte, problema definitivamente solucionado quando em setembro de 1953 ele e 

sua esposa – Gretel Adorno - tornaram-se cidadãos alemães novamente. 

Ainda no final do ano de 1953, Adorno foi nomeado para a Cátedra extraordinária9 de 

Filosofia e Sociologia na Universidade de Frankfurt. Adorno sofreu com as críticas de seus 

colegas, alguns afirmavam que a cátedra de reparação só lhe foi concedida por conta da 

proteção que este recebia de Horkheimer e por ser judeu. Apenas em 1957, Adorno 

conseguiria a cátedra efetiva de filosofia. Na década seguinte, a Alemanha foi convulsionada 

por manifestações do movimento estudantil e os intelectuais tomaram posições opostas nesta 

querela.  

HebertMarcuse10 sempre se posicionou de forma simpática às reivindicações do 

movimento estudantil11 e, depois da expulsão e prisão dos estudantes por policiais chamados 

por Adorno em 03 de janeiro de 1969. Jürgen Habermas, ainda que de forma mais prudente 

que Marcuse, percebia no movimento estudantil a possibilidade de restaurar um fragmento da 

vida política. “Os protestos dos estudantes – e é esta minha tese, têm uma função 

compensatória porque os mecanismos de controle inerente a uma democracia não funcionam 

entre nós ou funcionam precariamente” (HABERMAS, apud. WIGGERSHAUS, 2006, p. 

650). 

Marcuse constata, em 1969, a mudança do comportamento do Instituto. Percebemos 

que, ao estabelecer uma crítica ao posicionamento de Adorno quanto ao movimento 

estudantil, Marcuse aponta para existência de duas teorias críticas, concordando assim com 

Horkheimer, o qual também faz esta análise, como afirmamos anteriormente.  Em carta a 

Adorno, ele discorre: 

                                                           
9Cátedra de Reparação, esta foi solicitada pelo decano Patzer ao ministro Hesse através de carta, na qual o 

primeiro afirma o seguinte: “A faculdade apresenta este pedido com o conhecimento de que essa cátedra só pode 

ser criada a título de reparação, e que desapareceria se, por um ou outro motivo, o professor Adorno se 

desligasse de nossa Universidade o que faz com que o nosso desejo... de criar outras cátedras não seja 

efetivado.” (PATZER. apud. WIGGERSHAUS, 2006, p. 503) A reparação foi imposta à República Federal da 

Alemanha pelas potências ocidentais vitoriosas. 
10Foi aclamado pelos estudantes no congresso de Frankfurt sobre o Vietnam, em julho de 1967. Estes o 

consideravam como um apoio importante, inclusive pelo presidente da Asta da Universidade Livre de Berlim 

(Cf. WIGGERSHAUS, 2006, p. 648).  

11O movimento estudantil foi acirrado em decorrência do assassinato do estudante BennoOhnesorg a tiros por 

um policial, numa manifestação contra o Xá da Pérsia diante da Ópera de Berlim (Cf. WIGGERSHAUS, 2006, 

p. 648). 
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[...] Você fala dos ‘interesses do Instituto’ e ainda acrescenta aquela nota 

enfática, ‘nosso velho Instituto, Hebert’. Não, Teddy, não foi o nosso velho 

instituto que os estudantes invadiram. Você sabe tão bem quanto eu que 

existe uma diferença muito grande entre o trabalho do Instituto nos anos 30 e 

seu trabalho na Alemanha hoje. Essa diferença qualitativa não provém de 

uma evolução da própria teoria: esses ‘acréscimos’ que você menciona tão 

fortuitamente – são mesmo tão acidentais? Você sabe que estamos de acordo 

para rejeitar a politização da teoria sem mediação. Mas nossa (velha) teoria 

tem um conteúdo político que hoje, mais do que nunca, obriga a tomar uma 

posição política concreta. Isso não significa dar ‘conselhos práticos’ como 

você me acusa de fazer, sem razão, em Spiegel. Eu nunca fiz isso. Como 

você, eu acho que seria uma atitude irresponsável aconselhar a agir, do alto 

do meu gabinete, aqueles que estão prontos a morrer, conscientemente, pelo 

que defendem. Mas, na minha opinião, isso significa que para continuar a ser 

o nosso ‘Velho Instituto’, nós temos que escrever e agir no dia de hoje de 

maneira diferente de como agíamos nos anos 30 [...] (MARCUSE, apud, 

WIGGERSHAUS, 2006, p. 666). 

 

Marcuse, em carta a Adorno, discorre sobre a oposição entre eles quando se trata do 

apoio aos estudantes. 

Em resumo, eu acho que se aceitasse o convite o Instituto sem discutir 

também com os estudantes, eu me identificaria (ou seria identificado) com 

uma posição que não é a minha politicamente... Não podemos apagar o fato 

de que esses estudantes são influenciados por nós (e, certamente, não menos 

por você)... Nós sabemos (e eles sabem) que a situação não é revolucionária 

nem sequer pré-revolucionária. Mas esta situação é tão horrível, tão 

sufocante e degradante que a rebelião contra ela força a uma reação 

biológica, fisiológica: não se pode ignorar tolerar isso, estamos sem ar e 

precisamos de ar. E esse ar fresco não é o de um ‘fascismo de esquerda’ 

(contradictio in adjecto!), é o ar que nós (pelo menos eu) gostaríamos de 

respirar, mesmo que seja só uma vez, e que não é, com certeza, o ar do 

Establisment... Para mim, a alternativa é vir a Frankfurt e discutir também 

com os estudantes, ou então não vir. Se você considerar a segunda hipótese 

preferível- está perfectlyallrightwith me (está tudo bem para mim), 

poderíamos talvez nos encontrar em algum lugar da Suiça neste verão e tirar 

isso a limpo. Seria ainda melhor se Max Horkheimer e Habermas pudessem 

estar conosco para isso. Mas é indispensável que haja uma conversa de 

esclarecimentos entre nós (MARCUSE, apud. WIGGERSHAUS, 2006, p. 

665-666). 

  

 Ao contrário de Marcuse e Habermas, Adorno não demonstrava interesse por reformas 

do ensino superior e se manteve afastado das questões políticas e reservado ao menos 

publicamente, em discutir os resultados produzidos por seu trabalho intelectual. Estava 

voltado para explorar as possibilidades da filosofia especulativa e pelas artes de vanguarda e 

seria inconciliável com seu projeto teórico assumir uma posição nesta ascensão de 

movimentos de protesto. 
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1.2- A recepção da Teoria Crítica no Brasil anterior à década de 1980 

 

Desde a década de 1950, temos registros da divulgação de teóricos da Escola de 

Frankfurt, VamirehChacon já havia citado Theodor Adorno (Cf. CHACON, 1994, p. 454). Ou 

seja, desde a década de 50, o Instituto de Pesquisa Social era conhecido no Brasil, segundo 

Wiggershaus a expressão “Escola de Frankfurt” é uma etiqueta adotada nos anos 60, e Adorno 

passou a adotá-la com orgulho. Seu primeiro sentido era uma sociologia crítica que via na 

sociedade uma totalidade de antagonismos e não banira de seu pensamento Hegel, nem Marx, 

mas se considerava sua herdeira. Durante muito tempo, essa etiqueta se tornou um conceito 

mais vasto e mais vago (Cf. WIGGERSHAUS, 2006, p. 34). No que tange à recepção do 

pensamento do Instituto de Pesquisa Social na década de 60, percebemos um aumento das 

discussões e traduções dos textos e  também uma articulação maior da leitura. 

Na década de 60, se inicia mais detidamente entre nós a divulgação de textos da 

“Escola de Frankfurt12” – com publicações que tiveram por base os conceitos desenvolvidos 

pelo Instituto. O primeiro registro se dá em 1965, quando surgem dois livros, A sereia e o 

desconfiado, de Roberto Schwarz, e Razão do poema, de José Guilherme Merquior, com 

apresentação de Leandro Konder. A coletânea A sereia e o desconfiado, de Roberto Schwarz, 

publicada em 1965, faz uso dos aspectos teóricos utilizados por Benjamin. Neste mesmo 

período, José Guilherme Merquior, no livro Razão do poema, ressalta que até então não tinha 

havido no Brasil publicação de nenhum texto de Walter Benjamin, o que apenas veio 

acontecer em 1968, com o ensaio “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”. Em 

1967, aparece o trabalho Os marxistas e a arte, de Leandro Konder. Em 1968, são publicados 

três números da Revista Civilização Brasileira, no número18 apresenta um texto de Marcuse: 

Liberdade e Agressão na Sociedade tecnológica e de Adorno Moda sem tempo: Jazz; no 

número 19 da mesma revista encontraremos o ensaio de Walter Benjamin A obra de Arte na 

era de sua reprodutibilidade técnica; no número 21, Finalidades, formas e perspectivas da 

oposição estudantil nos Estados Unidos, de Hebert Marcuse. 

Nesta época, contamos com o surgimento da revista Civilização Brasileira (1965 até 

1968), que foi responsável pela divulgação das obras de Teoria Crítica, utilizada como um 

veículo de expressão de intelectuais de esquerda, considerada por muitos como um marco no 

que se refere à recepção da Teoria Crítica no Brasil, como veículo de escoamento da produção 

                                                           
12É importante deixar claro que, ao nos referirmos ao Instituto de Pesquisas Sociais pela etiqueta “Escola de 

Frankfurt”, não é nossa intenção passar uma ideia de que os membros do Instituto tinham preocupações 

homogêneas. 
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intelectual de várias áreas de conhecimento. Assim também, a Editora Tempo Brasileiro 

(1971) desempenhou um papel importante na recepção da Teoria Crítica. Em 1969, deu-se a 

publicação do livro Arte e sociedade em Marcuse, Adorno e Benjamin, de José Guilherme 

Merquior. Como já está indiciado no título, o livro é dividido em três partes e trata 

basicamente dos três teóricos de Frankfurt que tiveram mais destaque no Brasil. José 

Guilherme Merquior13, dotado de uma postura liberal, acabou perdendo a simpatia dos 

intelectuais a ele contemporâneos, porém o respeito ainda prevalecia. Autor de ensaios com 

riqueza crítica e criativa, com forte embasamento teórico, seus textos raramente integravam a 

bibliografia básica dos cursos universitários.  

 Com a intenção de divulgar textos importantes de Sociologia, Gilberto Velho 

organizou um livro Sobre a sociologia da arte em 1969 e neste texto ele tece comentários 

sobre o ensaio intitulado “Sobre a Modernidade”, de Benjamin, e sobre este ele diz o seguinte: 

“É um texto famoso e bastante citado, mas muito pouco conhecido no nosso país. No nosso 

entender, trata-se de um trabalho de extraordinária modernidade. É uma das percepções mais 

perfeitas da arte do nosso século” (VELHO, 1969, p. 98). 

Outro texto importante no que tange à recepção da Escola de Frankfurt é o livro 

Teoria da cultura de massa, de Luiz Costa Lima, também lançado no último ano da década de 

60. Neste, encontramos os seguintes textos: “A indústria cultural: o iluminismo como 

mistificação das massas”, de Adorno e Horkheimer; “A obra de Arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica”, de Walter Benjamin, e “Arte na sociedade unidimensional”, de 

HebertMarcuse.  

Na segunda metade dos anos 70, Flávio Kothe torna-se um dos responsáveis por uma 

apresentação mais sistemática da Teoria Crítica no Brasil. Por conta de seu interesse pela obra 

de Walter Benjamin, publica nesta mesma década dois livros. Em 1976, o livro Para ler 

Benjamin é uma introdução aos conceitos desenvolvidos por Walter Benjamin. O trabalho de 

divulgação traz ainda trechos do texto “Rua de Mão Única”, tradução do próprio autor. Três 

anos depois, publica Benjamin & Adorno: confrontos, resultado de sua tese defendida em 

1975, pela Universidade de São Paulo, sob orientação de Antonio Cândido. 

Por se tratar de uma tese de doutorado, a pesquisa foi realizada tendo por base fontes 

primárias, no caso, diversos de textos de Benjamin e de Adorno. Com esse procedimento, 

Kothe traz para o contexto brasileiro conceitos até então não discutidos, a saber: mímesis, 

                                                           
13Entre 1981 a 1983, Merquior integrou a equipe do Gabinete da Presidência da República sob a supervisão do 

General Figueiredo, consequência disso se transformou em alvo do descrédito dos intelectuais de esquerda.  O 

fato dele ter sido ignorado por estes não  transforma numa vítima, embora percebamos tentativas neste aspecto. 
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aura, alegoria, experiência. É importante salientar que o trabalho realizado por Kothe sobre 

Walter Benjamin está diretamente ligado à discussão que também estava ocorrendo na 

Alemanha na década de 1960 e que ele acompanhou. 
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1.3- A recepção de Walter Benjamin no Brasil: traduções da década de 60 a 80 

 

Embora durante a década de 1960 alguns intelectuais tenham citado Walter Benjamin 

em seus livros e utilizado seus conceitos, apenas um texto deste filósofo foi publicado já no 

último ano desta década, “A Obra de Arte na Época de sua Reprodutibilidade Técnica” (a 3ª 

versão do ensaio de quatro versões), tradução de José Lino Grünewald. Já na década seguinte, 

ocorre um aumento de traduções e publicações no país dos textos de Walter Benjamin no 

Brasil, o que também coincide com a volta de alguns intelectuais exilados ao país. Muitos 

destes intelectuais, como estratégia de sobrevivência, passaram a fazer trabalhos de tradução, 

tanto Carlos Nelson Coutinho quanto Flávio Kothe, trabalharam para a editora Abril Cultural, 

a qual em 1975 começou a publicar duas coleções “Os Pensadores” e “Os Economistas”. (Cf. 

PRESSLER, 2006, p. 130) 

O livro Humanismo e comunicação de massa, publicado em 1970, organizado por 

Vamireh Chacon, apresenta os seguintes textos: “A tragédia de Frankfurt: da sociologia à 

filosofia da cultura, numa sociedade massificada” de VemirehChacon; “Adorno e a Escola de 

Frankfurt” de Kostas Axelos; “A capacidade mimética”, Walter Benjamin; “Excertos” Max 

Horkheimer e Theodor Adorno; “Odisséia da razão na natureza”Jurgen Habermas e 

“Necrológico” de Theodor Wiesengrund Adorno de Ralf Dahrendorf. Em 1971, dois anos 

após a instauração do AI-5, a revista Tempo Brasileiro, tendo como membros três tradutores e 

estudiosos de Walter Benjamin, a saber, José Guilherme Merquior, Sérgio Paulo Rouanet e 

Vamireh Chacon, publicou o ensaio “A Modernidade”. A partir de então, Benjamin passou a 

ser referência quando se trata do tema Modernidade e no Brasil. 

Em 1974, os irmãos Augusto e Haroldo de Campos, Décio Pignatari e Flávio Kothe 

publicam pela editora Perspectiva trechos do escrito Rua de Mão Única. No ano seguinte, 

pela Francisco Alves, o livro A teoria da literatura em suas fontes, organizado por Luiz Costa 

Lima, apresenta o texto Paris, capital do século XIX. Ainda neste ano, a Revista Tempo 

Brasileiro lança A modernidade e os modernos, contendo os seguintes textos: “A 

Modernidade”, “Sobre Alguns Temas em Baudelaire” e “Franz Kafka”. 

 Em 1975, é publicada a antologia da Editora Abril “Os Pensadores”, com os textos: 

“Sobre alguns motivos em Baudelaire” traduzido por Edson Araújo Cabral e José Benedito de 

Oliveira Damião, “O Narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov” e “O 

Surrealismo. O último instantâneo da inteligência européia” por Erwin Theodor Rosental e “A 
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obra de Arte na época de sua reprodutibilidade técnica” 14, traduzido por José Lino 

Grünnewald tendo por base a segunda versão deste ensaio.  A versão traduzida também por 

Sérgio Paulo Rouanet foi realizada tendo por base a primeira versão, sendo esta reeditada por 

duas vezes em 1980 e 1983. 

Em 1984, foi lançado o livro A origem do drama barroco alemão, organização e 

tradução de Sergio Paulo Rouanet. Neste mesmo ano, Haxixe, apresentação de Olgária Matos 

e traduzido por Flávio de Menezes e Carlos Nelson Coutinho, ambos publicados através da 

editora Brasiliense. Segundo Ernani Chaves ressalta, Jeanne Marie Gagnebin sempre 

questionou com contundência e radicalidade as características atribuídas a Benjamin15. Ainda 

em 1984, Reflexões: a Criança, o brinquedo, e a educação, pela editora Summus, reeditado 

pela Editora Duas Cidades/34 em 2002, com tradução de Marcus Vinicius Mazzari. 

Em 1985, foi publicada a antologia de Walter Benjamim sociologia, organizado por 

Flávio Kothe, projeto coordenado por Florestan Fernandes, contém oito traduções de textos de 

Walter Benjamin. Neste mesmo ano, é publicado pela Editora Brasiliense o primeiro volume 

das Obras escolhidas volume I Magia e Técnica, Arte e Política, com tradução de Sérgio 

Paulo Rouanet e prefácio de Jeanne Marie Gagnebin, contendo dezoito textos.  Nesses dois 

lançamentos, três textos estiveram presentes nas duas publicações, alguns com o nome um 

pouco diferente, mas o texto é o mesmo, Teses sobre a Filosofia da História que aparece na 

tradução de Rouanet, sob o título “Sobre o conceito da História”, “O autor como Produtor”, o 

qual aparece como “O autor como produtor. conferência pronunciada no instituto do 

fascismo, em 27 de abril de 1934” e “Pequena história da fotografia”. 

 O livro Walter Benjamin. documentos de cultura, documentos de barbárie é resultado 

do trabalho de um grupo de professores da área de língua alemã, da Universidade de São 

Paulo, sob coordenação de Willi Bolle, foi publicado em 1986, com vinte e dois textos 

traduzidos de Walter Benjamin, sendo quinze deles inéditos em português. O segundo livro 

Walter Benjamin Obras escolhidas volume II, é lançado em 1987, com tradução de Rubens 

                                                           
14Texto que reúne muitas reflexões sobre a mudança nas formas de arte e experiência por conta da mudança da 

técnica, como afirma DetlevSchöttker: “Grande parte das suas reflexões e visões a respeito disso foi reunida em 

A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, publicado em 1935 [...] O ensaio foi publicado em 

francês na ZeitschriftfürSozialforschung [Revista de Pesquisas Sociais], em 1936. Entretanto a editoração 

efetuou mudanças e cortes no texto, que Benjamin aceitou a contragosto. Em 1939 ele realizou várias mudanças 

no texto alemão, mas esta versão não foi publicada enquanto viveu. Ela foi impressa em 1955, na edição em dois 

volumes de Schriften [escritos], mas só foi percebida quando foi publicada junto com a Pequena história da 

fotografia e Eduard Fuchs, colecionador e historiador, em 1963, em um volume da Suhrkamp” (SCHÖTTKER, 

2012, p.41-42).   
15Cf. CHAVES, 2014, p. 05. 
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Rodrigues Torres Filho e José C. B Barbosa, com três trabalhos de Benjamin, Rua de Mão 

Única, Infância por volta de 1900 e Imagens do pensamento.  

Em 1989, foi publicado o terceiro livro Walter Benjamin Obras Escolhidas com, neste 

número são apresentados ao público brasileiro, os trabalhos sobre Baudelaire. É importante 

enfatizar que a publicação dos três volumes da editora brasiliense foi um divisor de águas 

quando se trata da recepção do pensamento de Benjamin no Brasil e continua como referência 

para o estudo deste até hoje.  

 Em 1989, é lançado no Brasil Diário de Moscou, sob a tradução de HildegardHerbold 

e notas de Gary Smith. Traduzido também do diário escrito por Benjamin sobre sua viagem e 

estada em Moscou no período de 06 de dezembro de 1926 até janeiro do ano seguinte. 

Seguindo esta publicação, duas resenhas foram publicadas na Folha de São Paulo, a primeira 

de Kátia Muricy, sob o título “As vésperas do Eclipse” e a outra de Sérgio Augusto 

“Intelectual também vive o melodrama”. Ainda no último ano da década de 80, foi lançado no 

Brasil o livro Walter Benjamin: a história de uma amizade livro escrito por GershomScholem 

e traduzido para o português por Geraldo Gerson de Souza, Natan NobertZins e Jacó 

Guinsburg. 

É importante salientar que as obras de Walter Benjamin a partir da década de 80 e 90 

chamam atenção e recebem destaque do comércio editorial. Inclusive o livro Obras escolhidas 

I. Walter Benjamin. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 

cultura, da editora da Brasiliense já está na sétima edição. Internamente nota-se a utilização 

dos textos em decisivas áreas de conhecimento. Sublinhamos a suspensão dos direitos 

autorais pela Suhrkamp e o surgimento de novas traduções e editoras como a 34 e a Autêntica, 

ambas coordenadas por comentadores importantes sobre Walter Benjamin, a primeira, 

coordenada por Jeanne Marie Gagnebin e a segunda por João Barrento, também tradutor dos 

textos. Há mais edições, como a organizada por Michel Löwy pela editora Boitempo e a nova 

tradução da 2ª versão do ensaio sobre a obra de arte com os comentários de DetlevSchöttker 

pela Editora Contraponto em 2013. 

Dessa forma, fica evidenciado o interesse crescente do público brasileiro pelo 

pensamento de Walter Benjamin, inclusive com surgimento de novas editoras chefiadas por 

importantes estudiosos do autor no Brasil. 
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1.4- Fatores contextuais para recepção da Teoria Crítica/Walter Benjamin no Brasil 

 

[...] 
Dos humilhados e ofendidos 

Explorados e oprimidos 

Que tentaram encontrar a solução 

São cruzes sem nomes, sem corpos, sem datas 

Memória de um tempo onde lutar por seu direito 

É um defeito que mata 

Ê, não quero esquecer 

Essa legião que se entregou por um novo dia 

[...] 

Gonzaguinha 

A teoria crítica chega ao Brasil nos anos 60, ainda nesta década após uma ação 

planejada para a desestabilização do governo de João Goulart. Em 31 de março de 1964, foi 

deflagrado o Golpe Militar que destituiu o então presidente. Ainda em abril deste mesmo ano, 

foi editado o AI-116 pelos comandantes do exército, marinha e aeronáutica. Entre as leis 

outorgadas neste Ato Institucional, está a nomeação do general Humberto de Alencar Castelo 

Branco17 para a presidência. Os militares, no que se refere à política externa, optaram pelo 

alinhamento com os Estados Unidos, sendo que este de imediato reconheceu a legitimidade 

do governo provisório: 

 

Os militares foram protagonistas do movimento que era reflexo, 

sobretudo, da insatisfação do conjunto das classes médias brasileiras 

com o governo de João Goulart, que estava comprometido com a 

implantação das reformas de base (Reforma agrária, administrativa, 

fiscal e urbana). Para eles, essa política populista, iniciada desde a Era 

Vargas, significava uma ameaça ao equilíbrio social que repousava a 

democracia liberal brasileira. A decisão de Goulart em não controlar 

de forma “eficiente” as mobilizações populares, representava perigo 

para a burguesia brasileira. Este período é interpretado por Francisco 

Weffort, da seguinte forma:As frequentes greves de trabalhadores, a 

crescente importância dos grupos nacionalistas, a mobilização da opinião 

pública em torno da temática das reformas de estrutura (em particular a 

reforma agrária), a extensão dos direitos sociais aos trabalhadores do campo, 

                                                           
16Foram editados no Brasil, no período da ditadura, sete Atos Institucionais: AI-1 a nomeação de um militar para 

a presidência; O AI-2, a extinção dos partidos políticos; AI-3 estabelecia eleições indiretas para governadores e 

prefeitos; AI-4 convocação do Congresso para aprovar o novo texto constitucional; AI-5, o que ficou mais 

conhecido pelas maiores arbitrariedades do período ditatorial, falaremos sobre ele mais detidamente a seguir; AI-

6 dava ao governo o direito de expulsar do país que fosse considerado subversivo; e o AI- 7 instituía a pena de 

morte como punição aos indivíduos acusados de participação em “guerra revolucionária”, esses dois últimos 

foram desdobramentos do AI-5. 
17No governo de Castelo Branco, governadores eleitos, perderam seus mandatos, entre eles, Jânio Quadros, 

Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luís Carlos Prestes, Celso Furtado, Darcy Ribeiro, dentre outros. 
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a mobilização dos camponeses para organização sindical ou para as “ligas 

camponesas” de Francisco Julião- são alguns dos fatores que estavam a 

anunciar a emergência de um movimento popular de novo tipo. Esse embora 

tivesse seu nascimento dentro dos quadros institucionais e mantivesse 

relações de dependência com a política populista de Goulart, colocava 

problemas cujas soluções implicavam em alterações de base na composição 

de forças sociais em que se apoiava o regime (WEFFORT, 1978, p. 77). 

 

Quanto à questão da legitimidade do regime político nascido de um golpe, os militares 

justificavam suas ações da seguinte forma: “[...] a Revolução se distingue de todos os outros 

movimentos armados pelo fato de representar não os interesses e a vontade de uma nação, e 

que justamente por isso, a Revolução vitoriosa legitimava-se por si própria” (SKIDMORE, 

1989, p. 45).  Quando em outubro de 1965, a oposição venceu em 5 dos 11 estados em que 

disputou as eleições, alcançando o poder inclusive em Minas Gerais e Guanabara. O governo 

baixou o AI-2, o qual extinguia os partidos existentes. Os militares decidiram por um sistema 

bipartidário, representado pela ARENA (Aliança Renovadora Nacional), que apoiava o 

governo e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), uma oposição moderada. 

 Seguindo o objetivo de institucionalizar a Revolução, em 1967, o governo impôs uma 

nova carta constitucional ao país, o AI-3. Neste, é determinado a ampliação do Executivo, em 

detrimento tanto do Legislativo quanto do Judiciário e tornava indireta a eleição para 

presidente da República (Cf. SKIDMORE, 1989, p. 48).  No final da década de 1960, a 

teoria crítica foi consolidada no Brasil com a publicação dos textos de Adorno, Horkheimer e 

Benjamin, que foram utilizados como referência nos debates sobre a arte e a sociedade, 

principalmente devido à profusão de discussões sobre comunicação de massa no país, não 

apenas no meio acadêmico, durante a transição das décadas de 1960-1970, o que coincide 

também com a ascensão do presidente Emílio Garrastazu Médici ao poder, ocorrida em 1970, 

bem como com o nascimento da Rede Globo de Televisão e a primeira exibição do Jornal 

Nacional no dia 1de setembro de 1969. Sobre esse contexto, Flora Süssekind afirma que o 

governo, no período inicial, resolveu fazer uso da tática do espetáculo na seguinte passagem: 

Até 1968, curiosamente, houve certa liberdade inclusive para a produção 

cultural engajada. A estratégia do governo Castelo Branco foi, por um lado, 

expansionista- super desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, 

sobretudo a televisão; por outro, até liberal com relação à arte de protesto e à 

intelectualidade de esquerda, desde que cortamos seus possíveis laços com 

as camadas populares (SÜSSEKIND, 1985, p. 13). 

 

O AI-5 entrou em vigor em 13 de dezembro de 1968, no governo do presidente Arthur 

da Costa e Silva. Desde então, iniciou-se o período mais duro e violento da ditadura, estavam 

institucionalizada a tortura e os assassinatos. Instrumento arbitrário de poder que suspendeu 
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todas as garantias civis em nome da guarda e do respeito à “segurança nacional”, fato é que o 

AI-518. 

Abolia, por prazo indeterminado, os limites constitucionais antepostos à ação 

governamental. Dali para adiante, o presidente passava a ter à sua 

disposição, um formidável arsenal de poderes excepcionais, ficando 

autorizado a: 1) decretar recesso ao congresso e demais casas legislativas; 2) 

decretar intervenções em estados e municípios; 3) cassar mandatos eletivos e 

suspender direitos políticos de qualquer cidadão; 4) remover, aposentar ou 

reformar quaisquer titulações de cargos públicos; 5) decretar o estado de 

sítio e fixar seu prazo de duração; 6) decretar o confisco de bens; 7) 

suspender garantias constitucionais referentes às liberdades de reunião e de 

associação; 8) estabelecer a censura da imprensa, da correspondência, das 

telecomunicações e das diversões públicas (CRUZ; e MARTINS, 1984, p. 

37). 

 

Na esfera política, o governo Médici representou se comparado aos outros militares, 

para uma parcela considerável da população brasileira, diferente do que se vinha efetivando 

de fato, um período de estabilidade política aparente. Imagem criada graças a uma 

combinação ímpar na história brasileira: de um lado, fazia pleno uso do AI-5, e assim destruía 

“legalmente” a oposição, por um lado, por meio da repressão e censura e, por outro, colhia os 

frutos do “milagre econômico”.  

De maneira geral, podemos dizer que o governo de Médici foi caracterizado pelo 

fortalecimento do Estado, o qual tinha por prioridade dar ênfase ao crescimento econômico e, 

ao mesmo tempo, o sistema repressivo era fortalecido pela unidade das Forças Armadas. Essa 

situação é analisada por Fernando Henrique Cardoso da seguinte forma: 

Este sistema, simultaneamente centralizado, burocrático e empresarial, tem 

sido capaz de gerar políticas, propor objetivos, e de mobilizar 

simbolicamente a população por intermédio de ideais de fortalecimento da 

pátria. Ele procura legitimar-se... graças aos êxitos econômicos. As críticas à 

repressão são respondidas com cifras sobre o desenvolvimento (CARDOSO, 

1973, p. 81).  

 

 Destacamos aqui a importância dos meios de comunicação quando são utilizados nos 

processos de dominação, estando atrelados a estes, transmitem ideologias que traduzem as 

concepções de mundo desejadas pela classe dominante. “É fácil avaliar a terrível força da 

engrenagem que se compõe de agências de notícias, agências de publicidade e cadeias de 

jornais e revistas, sua influência política, sua capacidade de modificar a opinião e manter 

mitos ou destruir esperanças e combater aspirações” (SODRÉ, 1977, p. 6). 

                                                           
18 O AI-5 apenas foi revogado por meio de uma emenda Constitucional, em outubro de 1978, mas entrou em 

vigor no mês de janeiro do ano seguinte. 
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Sobre a função dada à televisão, Geraldo Anhaia de Mello afirma: “A televisão no 

Brasil não era tanto para entreter o público, a princípio. O que ele fez mesmo foi unificar o 

país. O primeiro telejornal a atingir todo território brasileiro foi o Jornal Nacional [...]” 

(MELLO, 1994, p. 32). Essa intenção de unificar o país preocupou intelectuais, artistas e 

estudantes, os quais passaram a promover debates sobre a manipulação dos meios de 

comunicação. 

Embora tenha sido o Jornal Nacional o primeiro noticiário televisivo a alcançar todo o 

território brasileiro, as telenovelas da emissora Globo conseguirampromover uma maior 

massificação. Todas as noites elas alcançam, desde então, no mesmo horário, grande parte da 

população, promovendo assim uma massificação sem precedentes desde a década de 60. 

Percebemos que, ao longo desses anos em lugares públicos e privados (bares, colégios, 

universidades, rodoviárias, hospitais), aparelhos de televisão foram instalados, aptos a mostrar 

novelas, jogos de futebol e programas da televisão aberta. 

A crítica ao poder ideológico e manipulador dos meios de comunicação poderia levar-

nos prontamente à crítica de Adorno e Horkheimer à mídia, em particular, ao cinema e sua 

caracterização, ao lado do rádio, de indústria cultural. Não é esta a ênfase que procuramos nos 

autores que nutriam uma forte admiração por Benjamin. Como os intelectuais que foram 

exilados no período: Leandro Konder foi para Alemanha; Roberto Schwarz, para a França; 

Luiz Costa Lima foi aposentado pela Universidade Federal de Pernambuco, entre outros.  

Roberto Schwarz, em 1978, afirmava sobre a época do Golpe Militar o seguinte: 

[...] a presença cultural da esquerda não foi liquidada naquela data, e mais, 

de lá pra cá não parou de crescer. A sua produção é de qualidade notável 

nalguns campos, e é dominante. Apesar da ditadura da direita há relativa 

hegemonia cultural da esquerda no país. Pode ser nas livrarias de São Paulo 

e Rio, cheias de marxismo, nas estréias teatrais, incrivelmente festivas e 

febris, às vezes ameaçada de invasão policial, na movimentação estudantil 

ou nas proclamações do clero avançado. Em suma, nos santuários da cultura 

burguesa a esquerda dá o tom (SCHWARZ, 1978, p.70-71).  

 

Seguindo a mesma linha de Schwarz, Süssekind afirma: 

Tiro certeiro o da estratégia autoritária nos primeiros anos de governo 

militar. Certeiro e silencioso: deixava-se a intelectualidade bradar denúncias 

e protestos, mas os seus possíveis espectadores tinham sido roubados pela 

televisão. Os protestos eram tolerados, desde que diante do espelho. 

Enquanto isso, uma população convertida em platéia consome o espetáculo 

que transforma o país e sua história. A utopia do “Brasil Grande” dos 

governos militares pós 64 é construída via televisão, via linguagem do 

espetáculo se via transformada assim numa espécie de Cassandra. Podia falar 

sim, mas ninguém a ouvia. A não ser as outras idênticas cassandras 

(SÜSSEKIND, 1985, p. 13). 
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Após o AI-5, a maioria dos intelectuais de esquerda foi obrigada a buscar exílio. Sobre 

este fato, Leandro Konder nos diz: 

É verdade que minha saída do Brasil não foi resultado de uma decisão 

espontaneamente amadurecida: a experiência de uma semana passada numa 

prisão, em dezembro de 1970, submetido a interrogatórios nos quais se 

recorria eventualmente à aplicação de choques elétricos, gerou em mim da 

noite para o dia a disposição de deixar o país por algum tempo e de passar 

uns anos num lugar onde eu pudesse trabalhar com o mínimo de qualidade. 

(KONDER, 1976, p. 303) 

 

  Para fortalecer o governo e também encobrir o terror instaurado no país foi 

montado todo um aparato de propaganda e o auge foi atingido com a conquista do 

tricampeonato da seleção brasileira de futebol em 1970. Ainda nesta época, o Brasil ficou 

conhecido por obras de grande porte (ponte Rio- Niterói, a hidrelétrica de Itaipú e a rodovia 

Transamazônica). A economia internacional foi favorável ao “milagre econômico” e assim, 

parte do capital excedente foi enviado ao Brasil por meio de empréstimos, o que acabou por 

aumentar em muito a dívida externa que chegou a US$ 10 bilhões. 

 A economia não conseguiu manter as taxas de crescimento elevadas, a partir de 1974, 

a economia sofreu um desaceleramento e, com o aumento dos juros internacionais, não tardou 

a inviabilizar a continuação do milagroso crescimento econômico. A crise internacional 

obrigou o governo de Ernesto Geisel a criar o II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento), 

que tinha por objetivo retomar o crescimento econômico através da expansão da indústria de 

base. O plano surtiu efeito, mas ainda assim, foi constatado o aumento da dívida externa em 

virtude dos empréstimos contraídos pelo governo. 

Entre 1974, ao assumir o governo, e 1979, ao deixá-lo, transformou uma 

presidência inerte, entregue a um colegiado de superministros, num governo 

imperial. Converteu uma ditadura amorfa, sujeita a períodos de anarquia 

militar, num regime de poder pessoal, e quando consolidou esse poder - ao 

longo de um processo que culmina no dia 12 de outubro de 1977 

desmantelou o regime. Quando assumiu, havia uma ditadura sem ditador. No 

fim de seu governo, havia um ditador sem ditadura. No dia 31 de dezembro 

de 1978, 74 dias antes da conclusão de seu mandato, acabou-se o Ato 

Institucional nº 5, o instituto parajurídico que vigorara por dez anos, por 

meio do qual o presidente podia fechar o Congresso, cassar mandatos 

parlamentares e governar por decretos uma sociedade onde não havia direito 

a habeas corpus em casos de crimes contra a segurança nacional. Antes, 

acabara com a censura à imprensa e com a tortura de presos políticos, pilares 

do regime desde 1968 (GASPARI, 2002, p. 35-36). 

 

 Quando João Batista Figueiredo assumiu o governo em 1979, tinha por tarefa dar 

continuidade ao lento processo de abertura política, em julho deste mesmo ano foi aprovado o 

projeto de anistia, o qual apresentava uma série de restrições à absolvição dos civis, mas aos 

poucos o alcance da lei de anistia foi ampliado e o governo do general Figueiredo foi 
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obrigado, pela pressão internacional19, a declarar a anistia aos exilados.  A reforma política 

implementada pelo Estado permitiu a volta do pluripartidarismo, o que havia sido vetado com 

o AI-2 em 1965.  

No Brasil, na reabertura política do país, foi promulgada em 28 de agosto de 1979 pelo 

presidente João Batista Figueiredo, a lei de nº 6.683, a qual ficou conhecida como a Lei da 

Anistia. A partir desta lei, foi concedido perdão para os presos políticos, exilados e também 

para os torturadores e assassinos que trabalharam para o regime. Sobre a anistia nos diz 

Jeanne Marie Gagnebin: 

Ora, a imposição do esquecimento como gesto forçado de apagar e de 

ignorar, de fazer como se não houvesse havido tal crime, tal dor, tal trauma, 

tal ferida no passado, esse gesto vai justamente na direção oposta dessas 

funções positivas do esquecer para a vida. Impor um esquecimento significa, 

paradoxalmente, impor uma única maneira de lembrar – portanto um não 

lembrar, uma “memória impedida” [une mémoireempêchée], diz Ricoeur 

uma memória que vai lutar, brigar para poder voltar. Nesse contexto, todas 

políticas de anistia, promulgadas em várias circunstâncias por vários estados, 

servem, no máximo (e é isso a que geralmente pretendem), a tornar possível 

uma sobrevivência imediatado conjunto da nação enquanto tal, mas não 

garantem uma coexistência em comum duradoura. Essas políticas são 

antigas, não são nenhuma invenção de militares brasileiros, argentinos ou 

chilenos (GAGNEBIN, 2010, p. 179- 180). 

 

Ainda ancorada numa afirmação de Ricouer, assevera Gagnebin: 

 

[...] a anistia representa uma ‘incrível pretensão’ de manipulação da memória 

pública, é uma “tentativa pseudojurídica de apagar os fatos”. Poderíamos 

também concluir: se ela constitui em certas situações um pisaller [mal 

menor], ela não é nenhuma solução durável, mas só uma pausa para 

reconstituição posterior do estabelecimento de uma verdadeira ordem 

políticojurídica. (GAGNEBIN, 2010, p. 181). 

 

 Até hoje, o fato da lei da anistia brasileira ter absolvido os partícipes do regime é 

motivo de debate e questionamentos. Muitos são os que defendem a existência de leis que 

responsabilizem legalmente os ditadores pelos crimes cometidos, afastando assim a 

possibilidade do esquecimento, o qual é apontado como consequência de uma anistia 

estabelecida pelo estado. Sobre isso afirma, Virgílio Afonso da Silva: 

                                                           
19 O Brasil já tinha passado por duas crises do Petróleo, houve diminuição significativa da exportação de nossos 

produtos, o aumento da dívida externa, o aumento dos juros, a impossibilidade de fazer novos empréstimos e por 

fim a moratória, esses são alguns fatores que contribuíram para que houvesse a pressão internacional para que o 

Brasil fosse entregue aos civis. 
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Assim, ao contrário da anistia, que pretende apagar o passado e bloquear a 

construção de uma memória, ao confundir o não- estabelecimento de 

punições com a recusa de investigar a culpa, existem outras formas legais de 

construir o passado e a memória, para que se possa começar a encarar o 

futuro. Se estivermos abertos a esses caminhos alternativos entre a vingança 

e o esquecimento, talvez descubramos que, também no Brasil, o futuro não 

pode ser encarado sem memória e que há ainda muitos passados esperando 

por acontecer (SILVA, 2011, p. 104). 

 Fato é que a abertura do processo de investigação e instauração da Comissão de 

Verdade e Justiça20 se constitui direito a verdade e a memória, este não deve ficar restrito ao 

âmbito das vítimas e seus familiares, mas a toda sociedade, que precisa conhecer a história de 

seu povo, de seu país. Quando afirmamos a necessidade do direito à verdade, ressaltamos o 

caráter coletivo e dual deste direito. Ele remete ao direito da sociedade acessar informações 

que por muito tempo ficaram restritas, a veiculação destas é necessária para o fortalecimento 

da democracia e numa outra perspectiva está relacionado ao direito das vítimas e familiares 

saber os responsáveis pelas atrocidades cometidas e exigir reparação. Problematizar a anistia 

significa acima de qualquer coisa, desconstruirmos a história institucional em nome da 

construção histórica de uma memória que, (cons) ciente da não linearidade do tempo e de sua 

tradição, assume na memória o compromisso com os seus sujeitos, buscando assim, fazer da 

história o cenário vivo do mundo onde nos inserimos, assim como Benjamin nos assegura na 

tese XIV: 

A história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo 

e vazio, mas um tempo saturado de ‘agoras’. Assim, a Roma antiga era para 

Robesbierre um passado carregado de “agoras”, que ele fez explodir do 

continuum da história. A Revolução Francesa se via como a moda cita um 

vestuário antigo. A moda tem um faro para o atual, onde quer que ele esteja 

na folhagem do antigamente. Ela é um salto de tigre em relação ao passado. 

Somente, ele se dá numa arena comandada pela classe dominante. O mesmo 

salto, sob o livre céu da história, é o salto dialético da Revolução, como o 

concebeu Marx (BENJAMIN, 1994, p.229-230). 

 

 O que observamos por parte dos setores/grupos que participaram de regimes ditatoriais 

a adoção da política de esquecimento. Dessa forma, a política de anistia acabou funcionando 

como atenuante, cumpriu apenas o objetivo de permitir a continuidade da comunidade 

política. Ressaltamos a importância da criação de comissões públicas que objetivam retomar, 

reconstruir o que pode ser lembrado do passado, já que na Ditadura brasileira os crimes foram 

originados pelo próprio estado. João Carlos Moreira da Silva Filho ressalta a importância da 

memória para restituição de direitos no século XX. 

                                                           
20Comissão nacional da Verdade (lei nº 15.528/2011) e a promulgação da Lei de acesso a Informações públicas 

(Lei nº 12.527/2011). Efetivação do direito à verdade, do período mais obscuro da história recente de nosso país. 
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As guerras, os totalitarismos, os genocídios, as ditaduras, os crimes contra a 

humanidade e os campos de concentração impuseram uma reflexão sobre a 

importância da memória, emblematicamente contida no famoso adágio 

adorniano de um novo imperativo categórico: o de lembrar para não repetir 

jamais (SILVA FILHO, 2010, p. 188). 

 Diante do terror provocado pela ditadura, resgatar a memória é essencial para a 

democracia. E por isso, podemos afirmar que a política de esquecimento é uma falha da 

anistia, pois esta como instrumento oficial não serve para reabilitar, garantir o luto e narrar os 

fatos vividos no momento de opressão: 

Com o esquecimento imposto pela anistia em 1979, a sociedade brasileira 

não teve acesso às narrativas, aos documentos e aos dados que poderiam ter 

aflorado através de investigações judiciais e da abertura de arquivos. Impôs-

se, outrossim, um silêncio temeroso e reverencial. A notícia dos assassinatos, 

sequestros, torturas desrespeito total por direitos fundamentais, ilegalidades, 

barbáries, ficaram restritas ao círculo menos dos familiares das vítimas, não 

obtiveram maior espaço na agenda pública e midiática. Não houve, assim, o 

reconhecimento do papel de resistência protagonizado pelos perseguidores 

políticos. Até a própria anistia, como foi sublinhado, apareceu como 

resultado de uma ‘dádiva’ do governo militar e não resultado das lutas 

sofridas das forças de oposição (SILVA FILHO, 2010, p. 203-204). 

Retomamos a tarefa que Benjamin atribui ao historiador, a saber, transmitir o que a 

tradição oficial, além de não lembrar, tenta fazer com que os outros esqueçam, 

posicionamento também defendido por Arendt: 

Tal rememoração 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 (ARENDT, 1999, p. 152). 

Fato é que, diante de um passado de ditadura, um período de violação dos direitos 

humanos, é função do estado investigar os crimes cometidos, punir os culpados; Revelar a 

verdade para as vítimas/familiares e toda a sociedade; afastar os criminosos dos cargos 

estatais e ofertar reparações, o Brasil, apenas consegue quando muito, idenizar algumas 

famílias, o que não repara de fato o dano causado, já que muitos continuam desaparecidos e 

nunca foi garantido aos familiares o direito de enterrar os seus mortos. Dessa 

forma,percebemos que o Estado brasileiro continua a esconder pois, o conhecer um passado 

histórico vergonhoso, pode transformar segredos de Estado, em vergonha de Estado. 

A punição é a alternativa do perdão, mas de algum modo algum seu oposto, 

ambos têm em comum o fato de que tentam pôr fim a algo que, sem a sua 

interferência, poderia prosseguir indefinidamente. É, portanto, significativo- 

elemento estrutural na esfera dos negócios humanos- elemento estrutural na 
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esfera dos negócios humanos- que os homens não possam perdoar aquilo que 

não podem punir, nem punir o que é imperdoável (ARENDT, 2002, p. 253). 

Dessa forma, percebemos o quanto o Estado brasileiro caminhou por muitos anos na 

contramão do que era necessário, a saber, assumir de fato a responsabilidade dos fatos 

ocorridos no regime militar. Sendo assim, ressaltamos a importância da Comissão de Verdade 

e Justiça, que significa, desde a época da reabertura política do país, o maior avanço no 

sentido de esclarecimento e punição.  

A recepção do pensamento benjaminiano no Brasil se deu netes período sombrio de 

nossa história, alguns de seus estudiosos sofreram com a Ditadura, foram exonerados de seus 

cargos em universidades, exilados e ao voltarem do exílio trouxeram outros materiais e 

continuaram seus estudos sobre Walter Benjamin, trateremos disso no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



39 

 

Capítulo II: Referências fundamentais na recepção de Walter Benjamin durante a 

década de 1980 no Brasil 

A divulgação e a recepção crítica das obras de Walter Benjamin no Brasil nos anos 80  

 

É preciso força pra sonhar e perceber  

que a estrada vai além do que se vê.  

(Los Hermanos) 

 

A partir do final da década de 70, foi possível perceber que conforme o Brasil seguia 

em direção a um regime democrático houve um aumento significativo nas traduções e 

também na consolidação da teoria crítica no país, como define Gagnebin na segunda edição 

do livro Os cacos da História: “No Brasil também assistimos, nestes dez últimos anos, a um 

verdadeiro boombenjaminiano, certamente bem-vindo, mas não sempre desprovido de 

modismos. As traduções se sucederam, muitas vezes, infelizmente, sem a coerência e o 

cuidado necessários” (GAGNEBIN, 1982, p.75-76). Sérgio Paulo Rouanet também constata o 

crescimento da difusão do pensamento do ensaísta alemão, e sobre esse afirma o seguinte:  

O interesse por Walter Benjamin, no Brasil, não cessa de crescer desde que 

José Guilherme Merquior publicou seu livro pioneiro. É difícil saber a que 

atribuir esse interesse, nas condições atuais do Brasil, a menos que ele 

corresponda à necessidade, de fato urgente, de opor aos estereótipos de um 

saber escolástico uma reflexão, como a de Benjamin, alheia a todos os 

esquematismos e atenta a todos os matizes do novo (ROUANET, 1981, p. 

09). 

 

Nesta mesma época, vários intelectuais estavam voltando do exílio, alguns da 

Alemanha, e tinham acompanhado a reintegração do Instituto de Pesquisas Sociais e também 

a recepção dos textos de Walter Benjamin. Parte dos intelectuais que participaram em algum 

nível da recepção da teoria crítica no Brasil tiveram acesso a este conhecimento fora do 

Brasil. Foi o caso de Bárbara Freitag, Michael Löwy, Flávio Kothe, Leandro Konder, Jeanne 

Marie Gagnebin.  Esses intelectuais foram e por muito tempo intérpretes/tradutores destas 

obras no Brasil e faziam parte de uma crítica especializada que acompanhou as traduções das 

obras de Benjamin no país, por meio de artigos de jornais e em revistas universitárias e alguns 

destes como já afirmamos anteriormente ainda trabalham na organização e coordenação de 

algumas editoras. 

Nesse ínterim, surgem alguns nomes, outros se consolidam quando se trata da 

interpretação, tradução, crítica e um intenso trabalho de divulgação das obras de Walter 

Benjamin. Por uma questão de organização, dividiremos o que a crítica brasileira produziu em 
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relação a Benjamin em três partes, a saber, o que foi publicado em livros, revistas acadêmicas 

e jornais. 

a) LIVROS 

Sérgio Paulo Rouanet em 1981 publica pela editora Tempo Brasileiro, o livro Édipo e 

o Anjo: Itinerários Freudianos em Walter Benjamin. Trata-se de uma investigação sobre os 

itinerários freudianos em Walter Benjamin, segundo Gagnebin o livro nos traz uma série de 

citações inéditas em português, mas sua abordagem teórica e seu estilo afirmativo não facilita 

a leitura pra quem está iniciando no assunto. (Cf. GAGNEBIN, 1982, p. 89) 

Em 1982, Jeanne Marie Gagnebin publica Walter Benjamin: Os cacos da história, o 

qual realça aspectos tratados na filosofia da história de Walter Benjamin, pela Coleção 

“Encanto radical” da Editora Brasiliense, responsável pela publicação de outra coleção – 

Primeiros Passos -, de grande importância para todo o pensamento de esquerda do período. 

Willi Bolle em 1984 apresenta sua Tese de Livre-Docência Tableaux Berlinois. Walter 

Benjamin e a cultura da República de Weimar. Livro que foi publicado em 1993, com o título 

A fisiognomia da metrópole moderna. 

Em 1987, Rouanet publica As Razões do Iluminismo pela Companhia das Letras. Livro 

que apresenta reflexão sobre as três crises manifestas no mundo, a saber, crise da razão, 

modernidade e ilustração. O autor propõe um resgate crítico sobre o conceito de razão e 

também do projeto de modernidade. 

Já Leandro Konder publica em 1989, Walter Benjamin:O marxismo da melancolia. O 

livro mais biográfico publicado no Brasil sobre Walter Benjamin.  No mês de setembro deste 

ano, é publicado no Jornal A Folha de São Paulo, a resenha deste livro sob o título Konder 

viaja com “Walter Benjamin na contramão da dialética”, no caderno de Letras, de autoria de 

Olgária Matos. 

Os Arcanos do Inteiramente Outro. A Escola de Frankfurt. A Melancolia e a 

Revolução é o título do livro de Olgária Matos, lançado pela Brasiliense em 1989. Resultado 

do doutorado no departamento de Filosofia na Faculdade, Letras e Ciências Humanas na USP, 

tese defendida em 1985. O livro apresenta um resgate da “razão barroca” em oposição ao 

conceito de racionalidade. (Cf. GAGNEBIN, 1982, p. 77). Dedica-se à Escola de Frankfurt 

com parte central sobre Walter Benjamin, cuja teoria sobre o barroco tornou-se fundamental 

para a "teoria crítica", segundo a autora.  

No ano de 1989, surge o livro Redenção e Utopia. O judaísmo libertário na Europa 

Central da Companhia das Letras de autoria de Michael Löwy. O livro que trata, 
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particularmente, dos aspectos messiânicos presentes no judaismo europeu e apresenta uma 

interpretação do texto “Sobre o conceito de História”. 

 

b) REVISTAS ACADÊMICAS 

 

As revistas acadêmicas desempenharam um papel importante na recepção das ideias 

de Walter Benjamin no Brasil, muito foi veiculado a partir destas e vários estudiosos tiveram 

os resultados de suas interpretações publicados. Em 1983, foi Lançado o número 13 da 

Revista Discurso do Departamento de Filosofia da USP. Em 1987, foi lançada a revista nº 5 

“A modernidade e Walter Benjamin” da Universidade de São Paulo. Luiz Costa Lima, em 

1989, escreveu o artigo “Auerbach, W.B., a Vida sob o Nazismo”, na Revista 34 Letras, no 

qual trata das cartas de Auerbach a Benjamin e a possível indicação deste para ser professor 

da USP. 

c) JORNAIS 

 

 Ao longo de nossa investigação ficou evidenciado que Walter Benjamin despertou o 

interesse de um determinado grupo de intelectuais, representados pelos comentários, 

interpretações e traduções de muitas das obras de Benjamin. A crítica especializada também 

escreveu para o grande público por meio de alguns jornais. 

Nesta perspectiva, é importante salientar a importância dos cadernos ou dos 

suplementos de cultura de alguns jornais (O Estado de São Paulo, A Folha de São Paulo, O 

Jornal do Brasil) para desenvolvimento da crítica literária no Brasil e para a divulgação das 

ideias de Benjamin. Citaremos alguns artigos publicados em jornal, principalmente os quais 

se constituíam enquanto análise de obras publicadas no Brasil. 

WilliBolle publicou na Folha de São Paulo o ensaio "Walter Benjamin e o Teatro", no 

referido desenvolve uma análise do livro Origem do drama barroco alemão. No mesmo 

jornal e também na seção Folhetim em 1987, é publicado o texto "Literatura e técnica. A 

modernidade fascista". 

Flávio di Giorgio em 1984 tem sua resenha sobre o livro Reflexões: a Criança, o 

Brinquedo, a Educação de título “Benjamin e a Militiância da Memória", publicado na Folha 

de São Paulo. Neste mesmo ano, este jornal publica uma Entrevista realizada por Marco 

Augusto Gonçalves com o tradutor e estudioso de Walter Benjamin, WilliBolle, sobre o 

lançamento da tradução da obra Origem do drama barroco alemão. 
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Jeanne Marie Gagnebin publica no Jornal a Folha de São Paulo, o ensaio "Origem da 

Alegoria, Alegoria da Origem", interpretação de Origem do drama barroco alemão e discute 

os conceitos de origem, salvação, tradução e alegoria. No ano seguinte, outro ensaio é 

apresentado no mesmo jornal "Narrar e Curar", e neste artigo Gagnebin discorre sobre o 

conceito de "experiência" e a capacidade da narração para salvar o passado. No ano de 1989, 

é publicado no jornal O Estado de São Paulo por Hamilton dos Santos a resenha "Benjamin, 

entre a Cabala e o Racional", sobre o livro Walter Benjamin a história de uma amizade, de 

GershomScholem. Ainda neste ano, Franklin Goldrub também publica uma resenha do livro 

de GershomScholem sobre sua amizade com Benjamin. Analisaremos as obras escritas no 

Brasil sobre Walter Benjamin a partir da lenta reabertura política do Brasil, com vistas ao 

período de anistia, já que é constatado a partir desta data um aumento significativo de 

traduções e discussões sobre este teórico, atentando para as especificidades da recepção deste 

filósofo/ensaísta no país.  
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2.1- CONFRONTOS: WALTER BENJAMIN E SIGMUND FREUD 

 

A dificuldade não está em compreender que a arte e 

a épica gregas se achem ligadas a certas formas de 

desenvolvimento social e sim no fato de que elas 

possam, ainda hoje, proporcionar-mos um deleite 

estético, sendo consideradas, em certos casos, como 

norma e modelo insuperáveis. 

Karl Marx 

 A editora Tempo Brasileiro publicou em 1981, o livro Édipo e o anjo: itinerários 

freudianos, de Sérgio Paulo Rouanet, sob o pressuposto de inaugurar um momento de 

expansão do estudo de Walter Benjamin no Brasil. Rouanet constata que a partir de 1969, 

com o livro Arte e sociedade em Marcuse, Adorno e Benjamin de José Guilherme Merquior, 

teria ocorrido um  crescimento das publicações dos textos de Benjamin que se deu de forma 

gradual a partir da reabertura política do país. Sobre o crescente interesse pelo ensaísta 

alemão, diz Rouanet:  

É difícil saber a que atribuir esse interesse, nas condições atuais do Brasil, a 

menos que ele corresponde à necessidade, de fato urgente, de opor aos 

estereótipos de um saber escolástico uma reflexão, como a de Benjamin, 

alheia a todos os esquematismos e atenta a todos os matizes do novo. [...] 

esse pensador contemporâneo de todos os anacronismos e cruzamentos de 

todas as possibilidades, talvez tenha algo de sugestivo, para um país e para 

um momento em que se trata de explorar alternativas mais improváveis, e de 

construir o novo, contra a contradição, e a partir dela (ROUANET, 1981, 

p.09). 

 Sérgio Paulo Rouanet possui graduação em ciências jurídicas e sociais, mestrado em 

economia, ciência política e filosofia e doutorado em ciência política pela Universidade de 

São Paulo- USP. Diplomata de carreira, filósofo, tradutor, e ensaísta, professor- associado da 

Universidade de Brasília, desde 1992 é membro da Academia Brasileira de Letras, o oitavo 

ocupante da cadeira 13.  Destacou-se na tradução, de textos de Walter Benjamin, o primeiro 

volume das Obras Escolhidas e A Origem do Drama Barroco Alemão, ambos publicados pela 

editora Brasiliense, recebeu a medalha Goethe, pela contribuição à difusão da cultura alemã 

pelo mundo.  
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 Em Édipo e o anjo, Rouanet afirma que Benjamin já teria sido estudado sob diversas 

perspectivas, o misticismo judaico, o materialismo histórico, a Escola de Frankfurt, mas o 

livro apresenta o roteiro freudiano, que não é mais importante do que os outros, mas trata-se 

de uma vertente que precisa ser analisada. Nossa análise tem por objetivo explorar os 

itinerários deste livro, cuja ênfase na filosofia da história benjaminiana é muito importante.  

 O livro é dividido em quatro capítulos: 1- Do lapso à salvação; 2- Do trauma à atrofia 

da experiência; 3- Do sonho à sintaxe do mundo; 4- Da telepatia a mimeses. Sendo que cada 

um destes foi subdividido em duas partes, na primeira nos é apresentada a perspectiva 

desenvolvida por Walter Benjamin e, na segunda metade do capítulo é realizado o confronto 

entre Benjamin e Sigmund Freud. Jeanne Marie Gagnebin ressalta a qualidade desse livro 

frente aos tantos outros publicados no Brasil no início da recepção do pensamento de Walter 

Benjamin no Brasil, da seguinte forma: 

Eu aconselharia em primeiro lugar o livro de Paulo Sérgio Rouanet [...], 

consagrado aos ‘itinerários freudianos de Walter Benjamin’, e que traz uma 

profusão de citações inéditas em português, mas sua pretensão teórica e o 

estilo afirmativo não facilitam a leitura a quem se inicia na abordagem do 

assunto. Ele consegue, entretanto, propor uma interpretação convincente do 

conjunto da obra benjaminiana, centrada nos temas da luta contra o 

esquecimento e da atrofia da experiência cotidiana. De acordo com Rouanet, 

esses temas indicariam a influência de Freud sobre Benjamin; pessoalmente, 

sem pretender negar a influência de Freud em alguns pontos precisos, eu os 

interpretaria antes como outros autores contemporâneos, figuras que 

tentariam justamente falar sobre o caráter inacabado e fragmentário do real 

(GAGNEBIN, 1982, p. 88-89). 

 No primeiro capítulo Rouanet nos apresenta dados sobre a crítica desenvolvida por 

Benjamin, que tem por essência a sua concepção de histórica, que se faz presente de forma 

acentuada em seu último ensaio as teses Sobre o conceito de História21, Rouanet define a 

concepção histórica de Benjamin da seguinte forma: “É uma história anti-linear, baseada na 

descontinuidade, na ruptura, na catástrofe e não na sucessão simples ou dialética, de fatos ou 

etapas. Sua essência é o anti-historicismo” (ROUANET, 1981, p. 20). 

 A partir de então percebemos a ruptura do pensamento desenvolvido por Benjamin 

com a tradição, pois esta defende uma história constituída pela sucessão de acontecimentos 

num determinado tempo homogêneo. Nesta concepção defendida pela tradição, apenas os 

vencedores são reverenciados nos documentos produzidos para fundamentar esta história 

oficial. 

                                                           
21 As teses Sobre o conceito de História foram escritas com objetivo de ser uma introdução epistemológica do 

Projeto das Passagens. Cf. (ROUANET, 1981, p. 24) 
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 Benjamin defende uma história anti-historicista, e para Rouanet esta traria consigo 

indícios de sua fase marxista. A partir de então, maior é a ostensiva de Benjamin contra o 

historicismo, identificado como produto dos historiadores burgueses e da social democracia22. 

Sendo a história um quadro temporal, homogêneo e vazio, o progresso é o deus exmachina, 

força responsável por empurrar a humanidade em direção ao futuro, sendo que este 

acontecimento é entendido pela historiografia burguesa como evolução linear e que diversas 

correntes entusiastas do economicismo da II Internacional23, o definem enquanto 

desenvolvimento das forças produtivas e que a partir delas haverá o amadurecimento que trará 

condições para a transformação revolucionária. 

 Benjamin faz oposição à historiografia burguesa e dos tributários da II Internacional, 

para ele, a história é produto de uma construção, seu lugar não é o tempo homogêneo, mas um 

tempo constituído de agoras (Jetztzeit), cada presente estabelece comunicação com diversos 

passados. A classe revolucionária, diferentemente do que afirma o historiador socialista, não 

tem por obrigação libertar as gerações futuras, mas libertar o passado, o que acontece quando 

o presente é libertado. A salvação ora apresentada não se baseia no conceito messiânico 

tradicional nem na teologia em suas vertentes secularizadas. Para Benjamin, o messianismo 

não é responsável por construir a história, mas destruí-la. 

 O marxismo se alimenta desse anti-historicismo, este como não consumador da 

história, mas o que é capaz de acionar a válvula que a faz explodir. Dessa forma, é possível 

libertar o curso da história tradicional os presentes que estão presos no passado. A história que 

Benjamin nos apresenta, em suas teses, é a do sofrimento humano é a mesma história do 

Barroco. No materialismo histórico, a história é um acúmulo de ruínas, e o anjo da história 

está voltado para o passado e não para o futuro, mas é empurrado para o devir do tempo, sem 

que seja lhe dado tempo para juntar as ruínas ou acordar os mortos. 

  O Angelus novus possui semelhanças com o melancólico, ambos mergulham na 

substância da história e percebe sua ruína, aquele não é apenas um redentor é um destruidor 

de símbolos e para recompor as ruínas que acumulam em sua frente tem que reduzir a ruínas 

os monumentos dos vencedores. A história alegórica enxerga o mundo como ruína, para 

salvar os escombros e desenterra os mortos, mas a história simbólica é surda aos apelos dos 

                                                           
22Concepção política surgida no final do século XIX. Defende uma concepção menos interventiva do Estado. 

Aceita a propriedade privada, aposta numa política centrada em reformas sócias caracterizadas por uma grande 

preocupação com as pessoas mais desprotegidas economicamente. 
23Organização dos partidos socialistas e trabalhistas criada por iniciativa de Friedrich Engels, por ocasião do 

Congresso Internacional de Paris em 1889. 
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oprimidos, sendo incapaz de enxergar a estratégia dos opressores que dissimulam a realidade 

histórica. Rouanet define a atividade do historiador alegórico e do marxista, da seguinte 

maneira:  

Como o alegórico, o historiador marxista tem que arrancar do fluxo seu 

objeto, e não canonizar sobre a forma de processo, o próprio fluxo. Não se 

trata de construir a teoria do fluxo, e sim de imobilizá-lo, salvando o objeto 

preso no passado. Para o historiador marxista o presente não é a transição, e 

sim o ponto em que o tempo se torna imóvel (ROUANET, 1981, p. 25). 

 O materialismo histórico dá atenção para um objeto histórico quando se confronta com 

ele como mônoda. A ideia de mônoda como miniatura do mundo e através dela há o 

cruzamento entre a filosofia da história e a teoria das ideias24 e entre o Benjamin materialista 

e o idealista. Quando um acontecimento é liberado do continuum, ele deixa de ser história e se 

transforma em natureza e enquanto tal se constitui enquanto chave para compreensão da 

história. 

 Paris, a capital do século XIX, objeto de estudo de Benjamin nela estão condensadas a 

pré e a pós- história do capitalismo. Mas em si mesma Paris não tem história, é um 

instantâneo, nela se manifestam os diferentes aspectos da dialética da ruína, esta contém a 

faculdade subjetiva, a visão do mundo enquanto ruína e a realidade objetiva, um mundo que 

desmorona. A ruína é ambivalente, determina o que foi destruído pelos opressores, mas ao 

mesmo tempo aponta para a desagregação do mundo, este que foi construído a partir dos 

escombros, a ruína é o monumento da catástrofe, são as mesmas ruínas que o Angelusnovus 

tenta, sem sucesso, recompor. 

 Rouanet cita a destruição das velhas ruas de Paris de Haussmann, que para ceder lugar 

à cidade dos vencedores com avenidas largas que são construídas contra os operários, o 

objetivo é impedir a construção das barricadas e locomoção das tropas. É o mundo dos 

vencedores que ruiu durante a comuna, o incêndio de Paris vinga a destruição provocada por 

Haussmann. 

 As mercadorias passam a ter uma função determinante sobre o destino dos homens, é 

como se a mercadoria tivesse condições de construir o homem, ao mesmo tempo em que o 

esvazia. A mercadoria-fetiche quer ser vista como orgânica, deseja ter uma cara, assim como 

                                                           
24Doutrina das ideias desenvolvida por Platão. “As ideias são configurações que constituem o ordenamento 

virtual das coisas. Cada uma dessas configurações contém micrologicamente, todas as outras. [...] cada ideia 

contém a imagem do mundo.” ROUANET, Sérgio Paulo. Édipo e o anjo: Itinerários freudianos.  São Paulo: 

Companhia das Letras, 1981, p. 13. 
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os humanos, ela tem seu lar, ora as Passagens nas quais estão expostas ou os invólucros 

(caixas, estojos) que foram produzidos para armazená-las. A ambiguidade da mercadoria, ela 

se constitui enquanto alienação, mas assume uma perspectiva anti-alienação na medida em 

que vai além da existência do valor de troca. Em carta a Benjamin, Adorno afirma: “A 

mercadoria é por um lado o que foi alienado, aquilo em que se extingue o valor de uso, mas 

por outro lado sobrevive, o que exteriorizou o que ultrapassa o imediato” (ROUANET, 1981, 

p. 29).     

 Rouanet ressalta que não é a partir da utilização do valor de uso que a crítica salva a 

mercadoria- fetiche, pois o seu suporte material é que serve como base para as fantasmagorias 

do fetichismo. O colecionador com sua atividade priva os objetos do seu caráter de 

mercadoria, já que a dimensão de sua utilidade e de seu valor, subvertendo assim a ordem. 

Sua lealdade em relação às coisas apresenta sua dimensão melancólica.   Os surrealistas, 

dotados da capacidade de descobrir a partir dos objetos desorganizados e fora do 

determinismo da moda a viam para outra realidade, um novo olhar para o passado, agora um 

olhar político, o que acontece quando ele exclui dos objetos sua contextualidade 

convencional, quando arrancados das teias represadas nas quais eles estavam mudos, agora 

em liberdade eles contam a história do sofrimento sedimentado. 

 Sigmund Freud, assim como Benjamin, se interessa por uma categoria que geralmente 

é desprezada pela ciência oficial, o sonho. Este é dotado de um caráter secundário, mas que 

ocupa na vida das pessoas um espaço importante e quanto mais desprezível este particular 

fragmentado, maior é a probabilidade que ele indique o caminho da verdade. Ademais, o 

objeto de estudo da psicanálise é rejeitado, assim como em Benjamin, os objetos da 

contemplação alegórica pertencem à categoria de rejeitado e desprezível.  

 A essência da melancolia é a fidelidade com o rejeitado e Freud a define enquanto 

depressão extrema, na qual a pessoa perde o interesse pelo mundo exterior, a capacidade de 

amar, diminuição da auto-estima, trata-se de um quadro patológico que se parece com o luto, 

sendo que este é um processo normal, que acomete as pessoas quando alguém que ama morre. 

Enquanto Freud tenta explicar cientificamente a melancolia, Benjamin não tenta ir além da 

dimensão estética e da história das ideias e fundamenta sua reflexão em Aristóteles, a 

patologia dos humores, a escola de Salermo e os comentadores árabes. Ressalta o desinteresse 

do melancólico pelo que não tem relação com o objeto, sua fidelidade com as coisas é 

incondicional e ambivalente. Na perspectiva freudiana, esta ambivalência se dá, pois o 
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melancólico tenta salvar o objeto da perda, e por isso, o devora por meio de uma regressão 

narcisista. 

 No segundo capítulo deste livro, nos são apresentados alguns conceitos importantes 

para a filosofia de Walter Benjamin, a saber, memória, experiência e consciência na 

perspectiva da teoria da cultura. Para Benjamin, o sistema percepção/consciência tem como 

objetivo receber excitações externas, filtrá-las e transmiti-las para os demais sistemas 

psíquicos. O sistema de percepção e consciência, por não ter condições de conservar os 

vestígios das excitações recebidas, exerce uma função básica para o aparelho psíquico, 

protege-lo contra o excesso de excitações do mundo externo. Assim estas são barradas pelo 

filtro deste sistema e em consequência disso, produzem o choque traumático. A consciência 

está constantemente mobilizada contra a ameaça do choque e a conclusão de Benjamin é que 

quanto maior for a possibilidade de choque mais alerta fica a consciência. 

 Para Benjamin, o mundo moderno se caracteriza pela intensificação, na esfera 

econômica, o capitalismo institucionalizou a produção em série, com isso, houve a adaptação 

do homem ao ritmo do maquinário, passando a se comportar como autômato, ao ritmo ditado 

pela máquina, é como se esta lhe transmitisse um choque elétrico. No cotidiano, o choque se 

constitui enquanto uma realidade onipresente, o indivíduo está exposto aos choques da 

multidão, sendo obrigado a abrir seu caminho, distribuindo estocadas como choques, e sem 

este comportamento não é possível caminhar pela cidade, sobreviver na cidade, pois a 

metrópole moderna nos impõe a necessidade de estar atento, apenas desta forma é possível se 

desviar das constantes e diversas ameaças: “Recebemos choques e os devolvendo, o homem 

moderno caminha na multidão, como um autômato e ao mesmo tempo agudamente consciente 

dos perigos circundantes” (ROUANET, 1981, p. 46). 

 As artes sofrem algumas modificações, estão impregnadas da economia, política e do 

cotidiano através da experiência de choque. O homem moderno, como sujeito que recebe e 

devolve os choques, caminha como um autômato, mas consciente dos perigos que os cerca. A 

manifestação artística que mais reflete esta impregnação da realidade é no cinema, nele a 

estética do choque chega amadurecida, pois este tem por essência a sucessão brusca de 

imagens, que provoca no espectador uma sequência de choque.  

 Enquanto Freud opõe a consciência à memória, Benjamin apresenta uma nova 

dicotomia experiência (Erfharung) à vivência (Erlebnis). A primeira pertence às impressões 

que o psiquismo acumula na memória, as excitações que não se tornaram conscientes e 
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quando transmitidas ao inconsciente deixam nele traços mnemônicos duráveis. Na esfera da 

vivência estão as impressões e o efeito de choque é interpretado pelo sistema 

percepção/consciência, se tornam conscientes e por isso, desaparecem de forma instantânea e 

não se incorpora à memória. 

A fusão entre o passado individual e o coletivo ocorre na comunicação que tem como 

base a narrativa. pois o narrador comunica aos ouvintes histórias baseadas na tradição oral, 

tomando por base a sua experiência e as experiências que lhes foram transmitidas. A narração 

se opõe à informação, a imprensa se interessa pela narração pura, a que não deriva da 

experiência, a efemeridade das notícias impede que elas sejam incorporadas à tradição. A 

nova sensibilidade, ao mesmo tempo em que significa o triunfo da “reificação” iluminista, é 

uma perspectiva vertente de liberdade. O esvaziamento da tradição não é necessariamente 

negativo, pois ela contribui enquanto arquivo da injustiça, ela contribui para perpetuá-la. 

 A crise da experiência pode ser o sinal de uma barbárie, só que para Benjamin, a 

barbárie não é considerada apenas negativa. Os novos bárbaros, vazios de experiências, tem 

em relação aos civilizados a vantagem de se contentar com pouco, a necessidade de começar 

sempre do novo, mesmo com toda pobreza interna e externa. Mesmo denunciando a cultura 

de classe, Benjamin também aponta os riscos da dissolução da cultura, à perda da experiência 

que condena os homens a perda da memória histórica, percebe também o potencial da nova 

sensibilidade que é caracterizada pela intensificação da consciência. 

 A obra de arte clássica, produto da tradição religiosa, dividia com o objeto de culto as 

características de unicidade, autenticidade, irreprodutibilidade. Para Rouanet, a característica 

temporal é a unicidade e a espacial é a distância. O fundamento da aura é a autenticidade da 

obra de arte. E por isso, com o surgimento e aumento dos meios de reprodução técnica, a 

estrutura espaço/temporal se altera profundamente, e como consequência apontamos a perda 

da aura. A obra de arte pode ser reproduzida ao infinito, assim deixa de ser única, já que cada 

pessoa pode levar um exemplar consigo e deixa de ser intocável, agora ela pode ser tocada 

pelo observador sendo assim, o cinema é a obra de arte que já foi produzida para ser 

reproduzida. 

 A arte aurática estava baseada na tradição sua origem se perdia no culto religioso, com 

declínio da aura, o valor de culto desaparece e surge então o valor de exposição, assim a arte 

rompe com o ritualístico. Rouanet ressalta que o fim da aura é resultado de um 

condicionamento social, “não é um fato em si estético, mas político” (ROUANET, 1981, p. 
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57). No mundo capitalista, a percepção humana está voltada para o idêntico e para o contato 

direto com os objetos, excluindo assim a aura- já que aniquilam com a possibilidade de 

unicidade e distância: 

[...] fazer as coisas se acercarem, humana e espacialmente, é um 

preocupação tão apaixonada das massas atuais como sua tendência a superar 

o caráter único dos fatos, acolhendo a reprodução desses fatos... desnudar o 

seu objeto de seu invólucro, a desagregação da aura, são os sinais de uma 

percepção cuja capacidade de observar o idêntico no mundo é tão aguçada, 

que consegue perceber esse idêntico, através da reprodução, mesmo no único 

(ROUANET, 1981, p. 55). 

 A conclusão é que o processo de dissolução da aura está a serviço de uma política de 

transformação da realidade e se constitui enquanto fatos de imobilismo e massificação. A arte 

pós-aurática é marcada pela hegemonia da massa, condicionada a um tipo de recepção 

coletiva, a arte clássica era necessariamente individual e elitista enquanto a arte pós-aurática é 

marcada pela recepção coletiva, o que transformou a relação entre a arte e o público. A 

capacidade de fruição (vivência) se associa a capacidade crítica reservada a experiência, a 

crítica conservadora considera o cinema o cinema desprezível, pois seu objetivo é distrair, só 

que na perspectiva de distração é que está a superioridade da nova arte. No cinema, o 

espectador se recolhe, e na arte clássica se dispersa. 

 O recolhimento (Versammlung) e a dispersão (Zerstreuumg) se relaciona assim com a 

arte aurática e pós-aurática. O recolhimento leva o observador a mergulhar nela e a atitude de 

dispersão leva a massa distraída a incorporar a substância da obra de arte. A arquitetura é 

apontada como exemplo de recepção baseada na dispersão, o produto da arquitetura ao 

mesmo tempo em que é objeto de uso é de percepção que é ótica e tátil, tanto esta quanto a 

arte pós-aurática é destinada a consumidores distraídos, nesta perspectiva o cinema é 

importante instrumento didático. 

 O fascismo tenta mobilizar as massas, e utiliza os comícios com forma de enquadrar as 

massas, só que essa medida não altera as relações de produção. A mobilização possível, 

através da arte sem aura, tem objetivo revolucionar as relações, o fascismo estetiza a política e 

o comunismo responde com a politização da arte.  

 Para Adorno, a arte autônoma é uma ficção, pois suas conexões com a sociedade são 

esquecidas, e segundo ele, Benjamin atribui importância excessiva à arte de massas e 

superestima seu potencial político. No que se refere ao cinema, Adorno afirma que a 

reprodutibilidade técnica não implica necessariamente no desaparecimento da aura, como 
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acredita Benjamin. No cinema, cada cópia pode ser considerada enquanto autêntica, 

contrariamente do que acontece com a pintura em que todas as reproduções são inautênticas. 

 Com o declínio da aura, a humanidade fica mais pobre, o que nos leva à ambiguidade 

da barbárie, o novo bárbaro é capaz de construir o novo a partir das ruínas. E, na perspectiva 

da barbárie, o homem se encontra totalmente alienado, já perdeu sua história. O declínio da 

aura não foi acompanhado de liberdade, pois na sociedade capitalista o que predomina é a 

servidão: 

Se a aura da grande arte desapareceu, não é pra ceder lugar a ação 

libertadora das massas e sim para abrir espaço onde se instala uma nova 

aura: a da mercadoria, cujo fetichismo suscita no consumidor uma atitude 

incomparavelmente mais alienante que a arte baseada no ritual (ROUANET, 

1981, p. 64). 

 O fim da aura coincide com o declínio da experiência, ambas ajudariam o indivíduo a 

se defender do despotismo da mercadoria. No início do capitalismo era possível viver nas 

cidades sem se deixar absorver pela massificação. Este é o papel social do flâneur, e cúmplice 

da massa, mas a despreza para defender sua integridade e se afasta do passante. A experiência 

não se extinguiu completamente, pois ao andar pela cidade, ele recolhe as memórias que 

foram deixadas, assim ele tem condições de recordar de seu passado. Além disso, o flâneur é 

um narrador, já que ele conta o que ouviu da cidade. O desenvolvimento do sistema capitalista 

ameaça a existência desta figura resistente, ele é absorvido e transformado em funcionário do 

capital. 

 O verdadeiro Angelus Novus considerando como o anjo dialético da história é 

impotente no mundo em que se deu a atrofia da memória coletiva, o homem sem memória é 

insensível ao apelo dos mortos, não comparece ao encontro marcado com os vencidos da 

história e com isso se dá o coroamento da vitória dos dominadores. O fim da aura marca o fim 

da individualidade, qualquer transcendência se torna problemática, o flâneur percebe isso 

quando o progresso da massificação o priva do direito da flanerie. A categoria do sonho é 

importante, através dele é possível recuperar as coisas e a história. Através do sonho, é 

possível se comunicar com o passado. Podendo ser colocado a serviço da crítica da cultura. 

 A comparação entre o operário e mais uma figura da modernidade, o jogador, este 

assim como o primeiro na linha de montagem está condenado a começar de novo, pois o 

comportamento do jogador é determinado pelo eterno retorno, o exemplo do homem privado 

da experiência e já por não ter passado, está condenado ou recomeço eterno. Tanto o passante, 
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quanto o jogador, foram modelados, tem por base a semelhança deles com o trabalhador 

assalariado, a síntese dessas três figuras, o bárbaro que se entregou á amnésia é incapaz de 

que se sonha o futuro. A perda da aura anuncia o fim da cultura e a perspectiva de uma cultura 

mais humana e ambiguidade da figura do bárbaro, que anuncia o fim da tradição e sinaliza o 

início de uma prática política capaz de realizar as promessas inscritas na tradição. A 

ambiguidade entendida por Benjamin enquanto manifestação da dialética. 

 A modernidade mantém relação dupla com o antigo, ao mesmo tempo em que se deixa 

se contaminar pelo arcaico, adota o ritmo da pré- história, estando assim sob a égide do 

sempre igual, mas ao assumir completamente sua modernidade e tornar visíveis os contornos 

do que ainda não existe, precisa se relacionar com a pré-história e buscar nela os elementos da 

utopia. Dessa forma, consegue liberar o novo que contém o sempre igual, designa o presente 

que pode acessar o passado e a moda representa a dialética do sempre igual no novo e do 

novo no sempre igual. A moda o agente da mercadoria fetiche, só está a serviço do fetichismo 

pela criação do novo. 

 O quarto capítulo do livro de Rouanet, intitulado, “da terapia à mimesis”, é dedicado à 

teoria da linguagem desenvolvida por Benjamin. Desde 1916, o referido filósofo já se 

dedicava e especulava sobre o estudo original da linguagem. Nestes ensaios de juventude, é 

possível perceber a predominância dos motivos teológicos, enquanto na fase madura, o 

objetivo de Benjamin é fundamentar, a partir do materialismo, a sua teoria linguagem. 

Quando aplicada a cultura, a categoria da mimesis nos apresenta uma distinção entre a 

mimesis verdadeira e a pseudo-mimesis. As diversas imagens com que Benjamin descreve a 

atividade do homem contemporâneo têm em comum a capacidade mimética, o universo em 

que os homens imitam coisas e se imitam entre em si.  

 O homem que faz parte da massa copia o ritmo do processo produtivo, o jogador imita 

o operário, e como ele está privado das conexões temporais. O colecionador imita o 

capitalista, que divide em etapas os vínculos entre o homem e seus instrumentos de produção. 

O ritmo do flâneur, que nada mais é do que uma tentativa de resistência contra o ritmo da 

indústria, ainda assim, acaba acelerando o ritmo de seu passo quando sai das paisagens e entra 

na massa, e segue em direção do grandmagasin, local no qual ele se transforma em 

consumidor. O fato é que cada indivíduo acaba por imitar o tempo da sociedade global, que é 

o do eterno retorno. 
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 O homem moderno, incapaz de perceber as correspondências naturais se entrega a uma 

dança de correspondências enlouquecidas, o flâneur que anda continuamente pelas ruas por 

não ter casa é obrigado a permanecer vagando pelas ruas dia e noite. O angelusnovus nos é 

apresentado como exemplo de uma práxis exemplar da anti-história, este paralisa a história 

dos oprimidos, com um choque messiânico, responsável por paralisar a história dos 

dominadores. Adorno não concorda com Benjamin e escreve à ele em 1936, o seguinte: 

Considero metodologicamente infeliz o procedimento de interpretar de 

forma ‘materialista’ certos traços isolados da superestrutura, colocando-os 

em relação com traços correspondentes da infraestrutura, de forma não-

mediatizada e até mesmo casual. A determinada materialista de estruturas 

culturais só é possível através da mediação do processo global (ADORNO. 

apud. ROUANET, 1981, p. 134).  

 Segundo Rouanet, Adorno está correto em afirmar que o procedimento utilizado por 

Benjamin é metafórico e deve ser entendido num sentido material. Para Benjamin o espaço 

social é atravessado por processos de metaforização, que removem significações da infra- 

estrutura para a superestrutura permitem circulação entre elementos de uma a outra. “Tarefa 

da crítica da cultura, ler o que nunca foi escrito, essa descrição já contêm, de certa forma, sua 

própria teoria” (ROUANET, 1981, p. 135). Para Benjamin o mundo histórico é constituído 

como uma linguagem, e que sua interpretação supõe uma hermenêutica filologia. 

 Percebemos que Rouanet desenvolve neste livro alguns textos, a saber, “As teses sobre 

o conceito de história”, “Paris capital do século XIX”, “O Drama barroco alemão”, “A obra 

de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”. Todos atualmente bastante conhecidos, mas 

que na época da publicação deste livro poucos eram os conhecedores destes e menos ainda os 

que eram capazes de desenvolver uma interpretação fidedigna dos referidos ensaios.  
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2.2- O livro Walter Benjamin. Os cacos da História de Jeanne Marie Gagnebin 

 

 

O passado também é 

urgente.  

Guimarães Rosa 

 

 

A editora Brasiliense, fundada em 1943, nos três primeiros anos da década de 80, 

passou a ser considerada uma das mais influentes no período de abertura de política com a 

publicação coleções introdutórias, de formato e preço acessível aos estudos que eram 

retomados e que possuíam um viés político e politizador. Trata-se da Coleção “Primeiros 

passos”, da Coleção “Encanto radical” e da Coleção “Tudo é história”.  

O livro Walter Benjamin Os cacos da História, publicado no Brasil em 1982, que se 

inseriu inicialmente na coleção “Encanto radical”, reeditado na coleção “Tudo é história” em 

1992, é deautoria da filósofa  suíça Jeanne Marie Gagnebin. Nascida em Lausanne em 1949, 

estudou Letras e Filosofia na Suíça, na Universidade de Genebra, graduando-se em 1975. Em 

1978 defendeu sua Tese de doutorado na Universidade de Heidelberg- Alemanha sob o título: 

Sobre a Filosofia da História de Walter Benjamin. O inacabamento do sentido. Radicada no 

Brasil desde aquele ano, foi convidada em 1979 ministrar aulas na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo e atualmente é livre-docente em teoria literária na UNICAMP. Autora e 

organizadora de diversos textos25 livros e coletâneas, coordenando atualmente a edição crítica 

de Benjamin pela Editora 34.  

O livro Os cacos da história de Gagnebin tornou-se referência importante na recepção 

deste filósofo e teórico da literatura no Brasil, o referido livro é dedicado a Luis Travassos, 

ativista e líder estudantil brasileiro, aluno do cursode direito da PUC-SP, que em 1969, foi 

preso e exilado dez anos depois, com a lei de Anistia,  voltou ao país e  passou a trabalhar 

como tradutor. Segundo Jeanne Marie Gagnebin, ele deixou muitas esperanças a cumprir, 

assim como Benjamin. 

O referido livro é dividido da seguinte forma: Capítulo 1- Os anos de exílio; Capítulo 

2- Judaísmo e materialismo; Capítulo 3- A verdade da crítica; Capítulo 4- Memória e 

libertação e mais e duas seções pós- textuais, a saber, indicações de leitura e cronologia, estas 

                                                           
25Walter Benjamin: Os cacos da história (Editora Brasiliense, 1982); História e narração em Walter Benjamin 

(Perspectiva, 1994); Sete aulas sobre linguagem, memória e história (Imago, 1997); Lembrar, escrever e 

esquecer (Editora 34, 2006), dentre outros.  
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últimas nos auxiliam a entender inclusive como se deu a recepção das obras de Walter 

Benjamin tanto na Alemanha como no Brasil. Nosso texto será estruturado seguindo a divisão 

apresentada no próprio livro, para que dessa forma possamos entender melhor a abordagem da 

autora. 

No primeiro capítulo, intitulado “Anos de exílio”, a autora apresenta aspectos 

biográficos e teóricos desenvolvidos porBenjamin, constituindo-se um referencial ao ir além 

da apresentação da biografia, daquele que teve a vida marcada por incompreensões e perigos 

reais, relativos a sua ascendência judaica e preferências políticas. Notamos a preocupação da 

autora em deixar claro objetivo do livro assim como também os seus limites: 

Este pequeno livro não pretende alcançar uma síntese objetiva de pontos de 

vista opostos; ele visaria mostrar o quanto a vida e a obra de Benjamin são 

tributárias daquilo que eu definiria como um fracasso exemplar. Fracasso, 

porque Benjamin jamais ‘obteve êxito’, nem em seus amores, nem em sua 

carreira profissional, e porque suas obras constituem, de acordo com suas 

próprias palavras, ‘pequenas vitórias’ e ‘grandes derrotas’; mas no fracasso 

exemplar, por que ele testemunha, de maneira lúcida e candente, não 

somente a dificuldade de um intelectual- sobretudo judeu- para sobreviver 

sob o fascismo sem se renegar, como também as insuficiências, ao mesmo 

tempo práticas e teóricas [...] Parece-me, portanto, que Benjamin nos deixa 

antes uma tentativa e uma exigência de reformulação teórica da teoria 

marxista em particular- do que um corpo de doutrina positivo e sem 

ambiguidades (GAGNEBIN, 1982, p. 08-09). 

 

Ainda neste capítulo, a autora inicia o livro expondo a situação encontrada pelos 

amigos de Benjamin, em específico Hannah Arendt, ao tentar localizar o seu túmulo, na 

cidade de PortBou, cidade da fronteira entre a Espanha e França, local onde ele se suicidou. 

Anos mais tarde, por conta da intensa procura pelo túmulo inexistente, foi improvisado um 

túmulo e através da localização e informação fictícia o guarda do cemitério ganhava algum 

dinheiro. Hoje em dia, visita-se o monumento Passages, em referência àobra inacabada de 

Walter Benjamin, erguido pelo escultor Dani Karavan.  

Antes de deixar definitivamente a Alemanha pela última vez, Benjamin estava sem 

trabalho e contava apenas com a promessa de trabalhar para o Instituto de Pesquisa Social. 

Essa situação se deu principalmente por causa da ascensão nazista, pois nesse período os 

meios de comunicação de massa (rádio e mídia impressa) acabaram por demitir seus 

colaboradores de esquerda, assim como também, os de origem judaica. Fato é que os últimos 

sete anos da vida de Benjamin foram marcados pela perseguição política e uma luta pela 
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sobrevivência material26 que culminou no seu suicídio efetivado em setembro de 1940. Em 

1932, enquanto atravessava uma crise de depressão, ele cogitou a possibilidade do suicídio, 

chegando ao ponto de redigir um testamento. 

Gagnebin também discorre sobre o Instituto de Pesquisa Social, considerado como 

“embrião da futura Escola de Frankfurt”, sobre sua origem, sua condição durante o nazismo e, 

mesmo passando por dificuldades, o Instituto pôde continuar remunerando alguns bolsistas e 

a relação de Benjamin com alguns membros do Instituto. Sobre a relação de Benjamin com o 

Instituto, é caracterizada por Gagnebin da seguinte forma: “As relações entre Benjamin e o 

Instituto, principalmente com seus membros Horkheimer e Adorno, são fundamentalmente as 

de um bolsista que depende de uma fundação privada e da disposição desta em aceitá-lo” 

(GAGNEBIN, 1982, p. 10). 

 Tanto Adorno quanto Horkheimer, (sendo que este último foi diretor do Instituto no 

momento de maior crise financeira, a saber, quando este estava nos Estados Unidos), nunca 

renunciaram o seu estilo de vida em prol dos que passavam por dificuldades maiores, como 

Benjamin que era colaborador do Instituto da época. Sobre esta situação, Gagnebin, afirma: 

Benjamin se vê, por exemplo, na obrigação de explicar- após a tomada do 

poder pela Frente Popular em 36, a grave crise financeira e a desvalorização 

do franco que se seguiram- que o mínimo de que necessita é mil e trezentos 

francos por mês, soma que a bolsa fornecida pela entidade não cobre. Para 

justificar um pedido de suplementação, chega a estabelecer um relatório 

detalhado de suas despesas (GAGNEBIN, 1982, p. 10-11). 

 

Por conta das dificuldades financeiras e do aumento do custo de vida em Paris, 

Benjamin se retira da capital francesa indo para Ibiza, San Remo ou até mesmo para 

Dinamarca, locais onde podia contar com apoio de seus amigos.  Em 1933, contraiu malária 

na pequena ilha espanhola e em 1937 teve diversos ataques em consequência da doença, o que 

veio a dificultar sua produção intelectual. “O exílio de Benjamin é pontuado por repetidos 

pedidos de manutenção, renovação e aumento de contribuição que o Instituto lhe envia a cada 

mês” (GAGNEBIN, 1982, p. 10). Já com a saúde bastante abalada, tentava conseguir com o 

consulado americano um visto para os Estados Unidos e nesta empreitada pediu auxílio à 

Horkheimer, para que este lhe conseguisse uma vaga numa Universidade americana, o que lhe 

ajudaria na liberação de tão desejado documento. 

O impacto do tratado de não agressão entre Hitler e Stalin, em agosto de 1939, 

significou para Benjamin- judeu e esquerdista, o fim da esperança de uma vitória. Este acordo 

                                                           
26 Quando Benjamin se tornou um distante colaborador da ZFS, ganhando quinhentos francos por mês, isto é, um 

ordenado inferior ao mínimo vital e não o tornava independente de diversos auxílios [...]” (WIGGERSHAUS, 

2006, p. 219) 
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veio a afetar os exilados na França, todos os que se encontravam em situação de exílio entre 

16 a 50 anos e do sexo masculino, foram convocados a comparecer ao State de Colombes e 

posteriormente enviados a campo de refugiados, apenas no mês de novembro Benjamin foi 

liberado por intermédio de amigos franceses. 

Os escritos de Benjamin que não ficaram no apartamento de sua irmã, foram entregues 

antes da fuga, assim nos diz Gagnebin: “Benjamin confiou seus escritos a Georges Bataille 

(que os escondeu na Biblioteca Nacional27) [...]” (GAGNEBIN, 1982, p.16). 

Algumas páginas do primeiro capítulo são reservadas para apresentação deelementos 

do último texto de Walter Benjamin, a saber, as Teses sobre o conceito de história. Segundo 

Gagnebin, o objetivo de Benjamin neste ensaio é desenvolver uma concepção de história que 

fosse ao mesmo tempo afastada da historiografia tradicional, esta que é direcionada por uma 

classe dominante e da historiografia materialista triunfalista. O que se transforma numa 

problemática política, já que o nazismo vence sem que o comunismo seja considerado como 

fonte de resistência (Cf. GAGNEBIN, 1982, p. 17). 

No que se refere à Marx, Benjamin faz uso de sua teoria para fundamentar sua crítica 

social à social democracia. A crítica desenvolvida por Benjamin, segundo a comentadora, não 

é apenas direcionada a esta última, mas a toda concepção de história, a qual sob o verniz do 

materialismo, acaba por defender um determinismo otimista, ou seja, uma confiança ingênua 

no processo, como se o desenvolvimento técnico, independente do que fosse aplicado, 

significasse um avanço: 

Ao invés de lançar a questão da organização social das relações de produção, 

a teoria social-democrataabsolutiza o trabalho como um valor revolucionário 

e constrói uma oposição tão otimista quanto falsa entre a exploração técnica 

da natureza e a libertação do proletariado. A questão política essencial, isto é 

quem decide sobre o processo de trabalho e o progresso técnico e segundo 

quais objetivos, é assim escamoteada (GAGNEBIN, 1982, p. 18). 

 

A autora também confere destaque ao ensaio sobre o historiador Eduard Fuchs, no 

qual, segundo Gagnebin, Benjamin constata a influência tanto de Darwin para a formação da 

consciência operária do século XIX, quanto de Marx na economia política, ambos 

consagrados enquanto fundadores da doutrina materialista científica, contrários à metafísica e 

à religião. A partir de então, a imagem do desenvolvimento ocupa o lugar da luta pela 

observância da evolução e, concomitantemente a isso, a revolução é entendida como um 

acontecimento próprio do devir histórico.  

                                                           
27 Alguns destes textos foram descobertos nos anos 80 por um Giorgio Agamben. (GAGNEBIN, 1982, p.85) 
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Para Gagnebin, na tese de número VII de Teses sobre o conceito de história, Benjamin 

apresenta um severo julgamento sobre a social democracia alemã, que não teria sido capaz de 

perceber o quanto o fascismo atenderia aos interesses do capitalismo e por ter ainda se aliado 

à classe dominante para derrotar a resistência operária, o que nos remete à concepção 

teleológica da história, a qual caminha para o pré-estabelecido cientificamente. A classe 

operária é responsável por salvar os que ainda não nasceram, embora não possa ser 

considerada sujeito da história, pois a prática foi substituída pelo progresso. “O sujeito do 

conhecimento histórico é a própria classe combatente e oprimida. Em Marx, ela aparece como 

a última classe escravizada, como a classe vingadora que consuma a tarefa de libertação em 

nome das gerações de derrotados” (BENJAMIN, 1994, p. 228). 

Segundo Gagnebin, o que torna Benjamin original é o fato dele não apenas denunciar 

a visão determinista, ele avança ao questionar a concepção de tempo linear, a qual nos permite 

pensar a sucessão dos fatos independente das ações humanas. As teses II, III, VI nos 

apresentam alguns temas da tradição messiânica judaica e nelas é possível perceber a ligação 

de elementos teológicos e materialistas, “[...] não resta dúvida que uma das constantes de 

Benjamin é passar do registro teológico ao materialista e vice versa, com uma facilidade que 

desconcerta os leitores” (GAGNEBIN, 1982, p. 23). 

Quanto à tendência de alguns comentadores definirem Benjamin como um materialista 

convicto ou como um místico que ignora a si próprio como tal, Gagnebin afirma ser 

impossível aceitar uma definição em detrimento de outra, pois em seu último texto, ele 

recorre tanto à tradição judaica quanto à historiografia materialista e marxista. “Devemos 

antes nos interrogar sobre as razões dessa simultaneidade. Um retorno à própria vida de 

Benjamin poderá esclarecer-nos” (GAGNEBIN, 1982, p. 23). 

No segundo capítulo, Jeanne Marie Gagnebin ressalta as dificuldades em enquadrar 

Walter Benjamin como participante desta ou daquela corrente teórica e nos apresenta três 

definições normalmente atribuídas a ele, inclusive por pessoas lhe foram próximas. Algumas 

pessoas, ancoradas no texto A obra de Arte na era de sua reprodutibilidade técnica, definem 

Benjamin como um materialista histórico otimista, que decretou o fim da arte tradicional, por 

conta da integração entre arte e técnica. Adorno o definia como um observador de gênio, mas 

incapaz de desenvolver uma reflexão teórica verdadeira, ao passo que Scholem encontrava 

nele um teólogo e místico judeu, que se perdeu nos caminhos do marxismo tanto pelo medo 

da solidão quanto pelo encanto por AsjaLacis28. Com isso, percebemos o cuidado em 

                                                           
28 De origem letã, dramaturga, através dela Walter Benjamin conheceu Brecht e os membros da Federação dos 

Escritores Proletário- Revolucionários, além disso foi por ela que o filósofo manteve um sentimento intenso, 
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apresentar mais de uma perspectiva possível de análise, destacando inclusive a polêmica em 

que Benjamin por vezes foi envolvido por seus companheiros e amigos: 

De fato, cada um censura em Benjamin certas insuficiências teóricas e 

responsabiliza os outros por elas: ou ele não é suficientemente teólogo, ou 

suficientemente dialético, ou suficientemente materialista, Benjamin 

encontra-se, na verdade, lançado no interior de várias correntes filosóficas 

[...] (GAGNEBIN, 1982, p. 25). 

 

Sobre a relação de Benjamin com o judaísmo, a comentadora recorre a Scholem, mas 

se preocupa em ressaltar que o relato de sobre Benjamin não é imparcial, fato justificável pela 

amizade entre ambos, mesmo que Benjamin tenha entrado em contato com o sionismo antes 

de conhecer. Fica comprovado pelo contato que este manteve com a Jugendbewegung, 

movimento da juventude que era inspirado por Gustav Wyneken, pastor que se afastou de 

suas atividades e tinha por objetivo defender os pressupostos espirituais da juventude contra a 

rigidez da educação prussiana por meio deste movimento. Benjamin chegou a ser eleito 

presidente da Associação dos Estudantes de Berlim em 1914, alguns anos mais tarde rompeu 

com este movimento. Antigos membros desta organização se renderam ao nazismo e uma 

pequena minoria, da qual Benjamin participava composta por esquerdistas e judeus, 

organizaram diversos debates sobre política e cultura, chegando a publicar uma revista. 

Mesmo mantendo conversa com Scholem sobre a teologia e mística judaica, Benjamin 

se opõe ao sionismo e, segundo a comentadora, as hesitações vão se manifestar durante toda a 

vida de Benjamin e isso veio a se acirrar por conta de sua dupla relação com o marxismo e 

judaísmo. Esse impasse é apenas mais uma das dificuldades de Benjamin em fazer 

determinadas escolhas, como ir ou não à Palestina, sua entrada ao Partido Comunista, a sua 

relação com a teoria Marxista. Ele sabia que escolher por um resultaria num mal- estar com 

um ou outro amigo. 

A amizade de 25 anos entre Benjamin e Scholem é marcada por discussões teóricas 

sobre vários assuntos: matemática, filosofia kantiana, o judaísmo, Kafka e o romantismo 

alemão. Todos esses debates foram intensificados entre 1918-1919, enquanto Benjamin 

escrevia sua tese de doutorado, O conceito de crítica de Arte no Romantismo Alemão. Em 

Berna na Suíça, recebeu a visita de Scholem. Neste período este último pôde presenciar não 

apenas o trabalho do intelectual, mas os problemas pessoais, a saber, as desavenças com sua 

esposa Dora Sophie e com seus pais, de quem sempre esperava amparo financeiro. 

                                                                                                                                                                                     
embora ela tenha continuado a viver com o diretor de teatro alemão Bernard Reich. AsjaLacis é descrita por 

Gagnebin da seguinte forma: “Membro convicto do Partido Comunista, essa jovem corajosa e entusiasta 

trabalhava no teatro militante e montou, principalmente, diversas peças para crianças dos meios proletários” 

(GAGNEBIN, 1982, p.35). 
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Em 1924, Scholem emigrou para Palestina e se tornou professor da Universidade de 

Jerusalém. A partir de então, diversas são as tentativas de Scholem em convencer seu amigo a 

seguir seus passos, conseguindo inclusive, organizar um encontro/entrevista de Benjamin com 

o reitor da Universidade em que ele lecionava. Mesmo tendo conseguido convencer os dois 

ouvintes e receber a promessa de uma bolsa para o estudo do hebraico, bolsa esta que chegou 

a ser enviada à Berlim, Benjamin abandonou o curso após dois meses.  

Em suas cartas, justificava a Scholem a sua não ida a Jerusalém usando como desculpa 

o seu divórcio por concluir e a impossibilidade de aprender o hebraico, enquanto estivesse na 

Europa. Em suas cartas, Benjamin deixou saltar o real motivo pelo qual ainda não tinha ido 

para a Palestina, o seu interesse pelo Marxismo. O que resultou numa resposta dura por parte 

de Scholem, que cansado de ouvir apenas promessas, solicita que Benjamin deixe de se 

enganar e que não tentasse fazer o mesmo com seus amigos e o pressionava a tomar logo uma 

decisão quanto ao judaísmo. 

Benjamin acabou por assumir seus interesses literários e políticos na Europa em 

detrimento da possibilidade de emprego na Universidade de Jerusalém. Para Scholem, o 

motivo de Benjamin não ter saído da Europa tinha relação com sua amizade com AsjaLacis29, 

o que veio a ser confirmado no seu livro de Memórias. Benjamin apesar de toda pressão 

exercida por seus amigos comunistas, AsjaLacis e Bertolt Brecht30, mesmo após estar 

esclarecido em relação à teoria materialista, segundo Gagnebin, recusava-se a julgar o valor 

de um texto a partir do posicionamento político e dos interesses de classe de seu autor. 

Quando se trata dos escritos sobre Baudelaire, Gagnebin afirma que estamos diante da 

questão de como um autor conservador politicamente pode ser revolucionário do ponto de 

vista estético e o quanto sua obra é determinada pela contradição entre os limites formais os 

quais são norteados pela tradição e a consciência da insuficiência que os caracteriza, o que, 

segundo a comentadora não era facilmente aceitável pela estética marxista da época. (cf. 

GAGNBIN, 1982, p.37) 

No terceiro capítulo do livro Walter Benjamin. Os cacos da história, ao discorrer sobre 

as dificuldades vivenciadas por Walter Benjamin, Gagnebin afirma que muitas são as causas 

para o insucesso do filósofo alemão em questão, entre as quais sua origem judaica e o seu 

engajamento político. Para a comentadora, todos esses problemas foram agravados pela 

“incapacidade” de Benjamin manter-se economicamente. (Cf. GAGNEBIN, 1982, p.42) 

                                                           
29Após conhecê-la Benjamin passou a ter mais interesse pelo Marxismo. 
30Quem Benjamin conheceu em 1928, por intermédio de AsjaLacis. 
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A autora segue afirmando que o motivo pelo qual Benjamin adotou a visão 

materialista se deu pela insatisfação, quando não aversão, pela ciência tradicional e, por isso, 

ele se afasta da produção acadêmica, o que ficou comprovado quando teve que retirar sua 

Tese de livre-docência – A Origem do drama barroco alemão 

(UrsprungdesdeutschenTrauerspiel) - para que esta não fosse recusada pela Universidade de 

Frankfurt.  

No período entre 1923-1925, Benjamin redigiu sua tese AOrigem do drama barroco 

alemão, trabalho sobre o qual os professores da Universidade de Frankfurt foram incapazes de 

formalizar um julgamento adequado ao texto, e por isso, solicitaram a ele que retirasse sua 

candidatura, pois do contrário, seriam obrigados a reprová-lo. Este fracasso de 1925 liberou-o 

criticamente, e a partir de então, ele pôde descarregar toda sua acuidade crítica contra a 

“ciência literária burguesa”. Para Benjamin, esta ciência trata de obras do passado então 

reflete sobre seu processo histórico, e com isso, tende a apagar as diferenças temporais: 

Aquilo que julgamos comum entre o passado e o presente, e que 

apressadamente designamos como verdade do passado, é quase sempre 

apenas uma projeção de nós mesmos, ilusão sedutora para um egocentrismo 

interpretativo que nos convida a reencontrarmo-nos até mesmo no Outro, em 

vez de reconhecê-lo em sua irredutível diferença. (GAGNEBIN, 1982, p. 45) 

 

Gagnebin discorre sobre dois trabalhos desenvolvidos por Benjamin sob encomenda 

do Instituto de Pesquisa Social: um ensaio sobre o historiador e crítico, Eduardo Fuchs, texto 

que segundo a estudiosa foi iniciado em 1934 e finalizado três anos depois. Textos 

importantes para o conjunto da obra do filósofo alemão são citados, A obra de Arte na era de 

sua reprodutibilidade técnica teve sua versão francesa publicada em 1936 e três versões em 

alemão (1935/1936), sendo que a segunda versão apenas foi reeditada postumamente, quinze 

anos após a morte de seu autor. Gagnebin ainda ressalta a importância do outro ensaio, 

considerado por ela como “precioso”, “As teses sobre o conceito de História”, o qual serviria 

como uma introdução a seu trabalho principal, Passagens, a qual acabou por ficar inacabada. 

Gagnebin também discorre sobre a importância do conceito de “aura”, definida 

enquanto categoria essencial para a modernidade e que Benjamin desenvolve tanto nos 

ensaios sobre Baudelaire e também no ensaio sobre a obra de arte. Schöttker afirma que 

embora o conceito de aura apareça nos dois ensaios, eles são definidos de forma distinta. No 

ensaio sobre a “obra de arte”, a aura serve para caracterizar a transição entre a recepção 

contemplativa e a despreocupada, enquanto que, no ensaio Sobre Baudelaire, “[...] a aura 

caracteriza a capacidade dos homens de tornar vivo um fenômeno natural ou uma obra de 

arte, ao conferir-lhes um olhar que eles mesmos não tinham” (SCHOTTKER, 2012, p. 63). 
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A reprodução técnica afeta tanto a produção, pois com o negativo do filme é possível 

reproduzir um número ilimitado de cópias e rompe com a discussão sobre a autenticidade da 

obra de arte provoca uma alteração na função social do artista como foi detectado por 

Baudelaire e também a massa que antes se colocava diante de uma obra de arte com um 

comportamento respeitoso com a reprodução a recepção da massa é distraída, e às vezes 

indiferente. 

Os resquícios do judaísmo ficam evidenciados em Benjamin, pois este, segundo 

aponta Gagnebin, preocupa-se com a dialética entre a verdade e a historicidade, o que acaba 

por associá-lo à investigação materialista. Por ser uma herança da religião judaica, pois a 

interpretação na tradição mística da Cabala não tem por objetivo encontrar um único e 

definitivo sentido. Ademais, a crítica materialista não tem por objetivo estabelecer uma 

“verdade única e absoluta”, mas, possibilitar a descoberta de novas camadas de sentido. 

No quarto capítulo do livro, que tem por nome “Memória e Liberdade”, Gagnebin nos 

apresenta a perspectiva benjaminiana para a crítica materialista da literatura fundada na 

reflexão da história, bem como na totalidade de eventos do passado quanto os seus 

documentos. Nesse ínterim, ressalta-se a importância da experiência vivida (Erlebnis). 

Ressalta-se ainda que o historicismo tem sua identificação fundada no vencedor, e é com base 

neste que são produzidos os documentos e as testemunhas são ouvidas. Para Gagnebin, a 

reflexão de Benjamin sobre a crítica materialista da literatura acaba desembocando numa 

reflexão histórica, sendo que esta é entendida no sentido amplo, como um conjunto de eventos 

do passado e também os documentos produzidos a partir dele. Benjamin retoma a crítica aos 

adversários do historicismo31 e chama atenção para o fato de que ele se revestiu de uma 

aparente objetividade, que termina por mascarar a luta de classes e conta apenas a história dos 

que venceram, apresentando esta história como universal. 

A historiografia burguesa – o historicismo – se apresenta, portanto, como história 

universal reunida a uma concepção de tempo homogêneo, como uma linha infinita que será 

preenchida por uma gama de acontecimentos. Para Benjamin, articular historicamente o 

passado é se apropriar de uma reminiscência e não conhecer de fato como se deu a sucessão 

de acontecimentos; tentar estabelecer os fatos históricos é consequência de uma preguiça de 

espírito. “Esse método é o da empatia, sua origem é a inércia do coração, a acedia, que 

                                                           
31 Escola nascida da oposição à visão de Hegel do desenvolvimento progressivo da história, com intenção de 

alcançar um objetivo último, escrever uma história universal. Os adversários condenam a seu relativismo 

absoluto e sua erudição maçante (Cf. GAGNEBIN, 1982, p.62). 
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desespera ao apropriar-se da verdadeira imagem histórica, em seu relampejar fugaz” 

(BENJAMIN, 1994, p. 225). 

 O historicista estabelece uma relação de empatia apenas com o vencedor ou com os 

herdeiros da vitória. Com base nesta perspectiva, são criados os documentos e são ouvidas as 

testemunhas, um todo forjado para justificar esta “verdade”. “Todos os que venceram 

participaram do cortejo triunfal, em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos 

que estão prostrados no chão” (BENJAMIN, 1994, p. 225). Por isso, o materialista histórico 

deve sempre que possível desviar da tradição e admitir como sua tarefa, “escovar a história a 

contrapelo”, buscar investigar o que ainda não foi escrito pela história e literatura burguesa. 

Ainda seguindo os passos de Benjamin em seu último texto, a saber, As teses sobre o 

conceito de História, Gagnebin define a tarefa do materialista histórico: relatar a história na 

perspectiva dos vencidos, a partir da memória não-oficial, a qual não é encontrada nos livros 

de história. “O historiador consciente renuncia a desfiar entre os dedos os acontecimentos, 

como as contas de um rosário” (BENJAMIN, 1994, p. 232). A estudiosa ressalta ainda que o 

historiador materialista não pretende desenvolver uma descrição de como se deu o passado, 

mas anunciar inclusive, as esperanças que não foram contempladas neste passado (Cf. 

GAGNEBIN, 1982, p. 67). 

Para escrever esta história é preciso adquirir uma memória que não está escrita nos 

livros de história e, por isso, a necessidade de Benjamin, em sua filosofia da história, 

apresentar a teoria da memória e da experiência. “Nessas comunidades pré-capitalistas –que 

não são por isso forçosamente idílicas! – a experiência do trabalho e do passado coletivos 

(Erfahrung, no vocabulário de Benjamin) predomina  sobre a experiência do indivíduo, 

isolado em seu trabalho, em sua história pessoal (Erlebnis)” (GAGNEBIN, 1982, p. 68). 

Baseando- se nisso, podemos apontar como causa do empobrecimento da experiência 

a mudança do modo de produção artesanal para o modo de produção industrial. Com a 

instauração do sistema capitalista, é possível perceber que tal sistema validou e consolidou a 

produção em série. A partir de então, o trabalho assume características de uma cadeia de 

montagem, na qual o trabalhador deixa de conhecer todas as etapas do processo, 

especializando-se numa parte específica, sendo cada dia convocado a aumentar o ritmo de 

trabalho, obedecendo assim, ao ritmo imposto pelo maquinário. 

Nada foi mais corruptor para a classe operária alemã que a opinião de que 

ela nadava com a corrente. O desenvolvimento técnico era visto como o 

declive da corrente, na qual ela supunha estar nadando. Daí só havia um 

passo para crer que o trabalho industrial, que parecia sob os traços do 

progresso técnico, representava uma grande conquista política (BENJAMIN, 

1994, p. 227). 
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Agora, cada um solitário desenvolve sua atividade, que compreende apenas uma parte 

do processo, o que dificultou o intercâmbio de experiências, mesmo por que cada um fica 

preso a suas atividades, preocupado em cumprir a meta imposta, ou seja, os cidadãos 

passaram a seguir o ritmo industrial e com isso o ser humano foi reduzido à condição de mero 

instrumento de um todo que produz. Antes, o processo de produção era artesanal, seguia um 

ritmo desacelerado e abrangia a totalidade da fabricação do objeto, respeitando assim o ritmo 

natural da vida dos produtores, o que permitia conservar a tradição oral, a construção de uma 

experiência plena, que era também passada aos mais jovens, sendo que esta experiência devia 

ser entendida como algo comum a várias gerações, e que por isso poderia ser compartilhada e 

fortalecida pela palavra. 

O romance enquanto gênero literário é bastante diferente da narrativa, pois esta retira 

o conteúdo apresentado da experiência tanto da sua vivência como da que foi relatada pelos 

outros, ao passo que o romance germina do isolamento. Este gênero literário não busca 

fundamentar-se na tradição, ao contrário, independe da experiência coletiva, sendo originado 

na solidão e o homem solitário que vive sob a égide da experiência individual. Em 

consequência das alterações do processo produtivo, a experiência perde seu caráter coletivo, 

passando a ser cada vez mais individualizada. Essa forma de experiência (em alemão 

Erlebnis), traduzida por vivência, caracteriza o indivíduo solitário. Se antigamente, a 

experiência era construída pelo coletivo com base na figura do herói que o representava, no 

novo contexto, o herói moderno será caracterizado pela solidão e pela perda de um sentido 

pleno de existência. . 

Gagnebin, entretanto, ressalta que, num momento de perigo, os dominados podem se 

lembrar de ocasiões vividas no passado e utilizar a Erfarhung em sua prática. Essa retomada 

da ideia de uma repetição da história, que Benjamin, ao contrário de Marx, enxerga na 

tentativa de rememoração, como uma espécie de citação posta no presente, constitui-se como 

uma atitude de resistência contra o esquecimento. E aí está à tarefa do historiador materialista, 

cuidar da conservação da memória. “Nesse caso, como a cada geração, foi-nos concedida uma 

frágil força messiânica para qual o passado dirige um apelo. O materialista histórico sabe 

disso” (BENJAMIN, 1994, p.223). Sendo tarefa do presente guardar, manter e libertar o 

passado, é tarefa do historiador materialista se empenhar na libertação tanto dos vencidos de 

ontem como dos de agora 

Segundo Gagnebin, a filosofia da história desenvolvida por Benjamin apresenta uma 

noção de salvação que se torna possível com a união entre o marxismo e a teologia, 
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concepção esta que já havia sido apresentado, na tese de livre-docência, A origem do drama 

barroco alemão. O Messias não vêm apenas como salvador; ele vem também como vencedor 

do anticristo. O dom do despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo 

do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo 

vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer (BENJAMIN, 1994, p. 225). 

A salvação não seria apenas um recriar algo novo, mas o recolher os pedaços do 

mundo que estão dispersos, reunir os fragmentos é uma atitude que evidencia tanto uma 

herança mística quanto a psicanálise. É a partir da existência dos cacos que é possível recriar 

o novo. Sendo assim, Gagnebin dá um destaque à tese de número nove, uma das mais 

conhecidas e comentadas a que se refere à aquarela de Paul Klee, AngelusNovus. A 

comentadora cita toda esta tese e chama atenção para duas perspectivas que devem ser 

compreendidas, a possibilidade do desenrolar histórico ter acontecido de uma maneira 

diferente e também a fidelidade que o historiador materialista deve manter com o presente, 

mesmo tendo o desejo de parar e analisar os fatos, ele deve seguir adiante, pois só a partir do 

presente, o passado tem a possibilidade de alcançar a liberdade: 

Existe um quadro de Klee intitulado Angelus Novus. Representa um anjo que 

aparece estar na eminência de afastar-se de algo que crava o se olhar. Seus 

olhos estão arregalados, sua boca está aberta e suas asas estão estendidas. O 

anjo da história deve ter essa aparência. Ele tem o rosto voltado para o 

passado. Onde diante de nós aparece uma cadeia de acontecimentos, ele 

enxerga uma única catástrofe que incessantemente amontoa ruínas sobre 

ruínas e as lança em seus pés. Ele gostaria de demorar-se um pouco, acordar 

os mortos e juntar novamente os cacos. Mas do paraíso sopra uma 

tempestade que se prende em suas asas e é tão forte, que o anjo não pode 

mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao 

qual elevolta as costas, enquanto um amontoado de ruínas à sua frente cresce 

até o céu. O que chamamos de progresso é essa tempestade. (BENJAMIN, 

1994, p. 226) 

 

A penúltima seção do livro, que tem por nome “Indicações de leitura”, é dedicada 

reflexão de como se deu a recepção das obras de Walter Benjamin, desde a Alemanha até os 

primeiros trabalhos publicados aqui no Brasil. Logo no princípio, a autora ressalta que ainda 

não existem obras completas do pensador alemão e que, após sua morte, a maioria de seus 

escritos foram remetidos a Adorno e este já tinha controle sobre os quais foram enviados ao 

Instituto de Pesquisa Social, alguns outros manuscritos estavam sob a responsabilidade de 

Scholem. 

A partir dos documentos guardados por Adorno e Scholem, foi organizada uma edição 

crítica da obra de Benjamin em 1982 (Cf. GAGNEBIN, 1982, p. 84), a qual nos apresenta 

uma base filológica que é considerada pela comentadora como um viés indispensável para o 
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estudo do construto filosófico de Walter Benjamin. Porém, esta edição não pode ser 

considerada completa, pois seus editores não tiveram contato com o arquivo de Benjamin 

localizado na Berlim Oriental, sendo que este é formado em sua maioria pelos escritos que 

foram deixados no apartamento de sua irmã em Paris. 

A coletânea de cartas publicadas em 1966 é considerada por Gagnebin como ainda 

mais precária e suscitou diversas críticas na República Federal Alemã. Algumas cartas nem 

foram publicadas, por terem sido consideradas desimportantes por Adorno e Scholem e outras 

estavam disponíveis apenas na Berlim Oriental. Sabemos, no entanto, que hoje a 

correspondência se encontra publicada e que os arquivos – primeiramente dispersos na 

Alemanha – foram reunidos no Archiv Walter Benjamin, com sede atual em Berlim. É 

necessário considerar o cuidado e alto grau de criticidade de Gagnebin ao afirmar que as 

edições até então existentes não são suficientes para o desenvolvimento de uma análise da 

obra de Walter Benjamin, mas se constitui enquanto um testemunho dos conflitos entre 

Benjamin e seus intérpretes. 

Para Gagnebin, a situação não é das mais animadoras quando se trata de publicações 

dos escritos de Benjamin e esta não melhora quando se trata de traduções. Gagnebin nos 

aponta a existência da tradução francesa, que foi organizada em dois volumes e que teve 

Maurice de Gandillac como diretor. Para esta edição, foram utilizados como fonte os textos da 

edição organizada por Adorno. O uso desta edição é desaconselhada, assim como o da edição 

inglesa, já que ambas, segundo a autora, têm pouca qualidade e apontada a edição espanhola 

como uma fonte de análise.  

Quando se trata dos ensaios traduzidos e publicados no Brasil, é citada a coleção Os 

Pensadores, com os ensaios A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica; Sobre 

Alguns Temas em Baudelaire; O Narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskove, 

O Surrealismo. O último instantânea da inteligência europeia. Os textos, embora juntos numa 

coleção, foram traduzidos por pessoas diferentes, e nem sempre a tradução foi realizada a 

partir do original em alemão, por isso, é constatado um desnível entre os textos, alguns são 

muito bons e outros pouco confiáveis, Gagnebim estende este diagnóstico também para o 

livro A modernidade e os modernos, lançado pela editora Tempo Brasileiro.  
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2.3- WALTER BENJAMIN, O MARXISTA MELANCÓLICO 

 

Somente com o progresso dos trabalhadores 

E somente se nos colocarmos 

A serviço deste progresso 

A arte será capaz de progredir. 

 

Bertolt Brecht 

 

Leandro Konder32 publicou em 1988, o livro Walter Benjamin o marxismo da 

melancolia pela Editora Campus.   É o livro mais biográfico publicado no Brasil sobre Walter 

Benjamin. O fato de ser biográfico não o desmerece, pois a intenção do autor ao escrevê-lo 

era saciar o interesse crescente por aspectos da filosofia benjaminiana. Como ele mesmo 

afirma: “As páginas que se seguem foram escritas com o objetivo de proporcionar aos 

interessados- especialmente estudantes universitários- uma certa visão de conjunto da vida e 

da obra de um dos autores mais fascinantes da cultura contemporânea: Walter Benjamin” 

(KONDER, 1989, p.01). 

 Junto aos aspectos da vida do filósofo alemão, o comentador brasileiro passa em 

revista conceitos abordados nas principais obras de Benjamin. O livro é dividido em cinco 

partes: 1- Na República de Weimar; 2- Na crise alemã; 3- No exílio; 4- A caminho do fim; 5- 

O legado de Benjamin. O autor mescla dados biográficos com aspectos conceituais 

desenvolvidos ao longo da trajetória do ensaísta e crítico literário alemão.  

I SEÇÃO 

 Konder, ainda nas páginas iniciais de seu livro, define Benjamin como melancólico.   

Um comportamento que, para Konder, pode ser consequência de seu isolamento, bem como 

tema de importância teórica, já que grande é o interesse de Benjamin pela gravura de Albrecht 

Dürer, analisada em sua tese de livre-docência. “O sentimento da melancolia”, diz Konder, 

“alertava-o permanentemente quanto as suas limitações, sublinhava a precariedade das suas 

mais caras convicções e a transitoriedade dos seus juízos mais peremptórios” (KONDER, 

1988, p. 11). Ainda que melancólico, era dotado de interesse profundo de contribuir para 

transformações no mundo.  

                                                           
32Nascido em 03 de janeiro de 1936 em Petrópolis, formado em direito (1958) pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), onde também obteve em 1984 o título de doutor em Filosofia, foi professor do departamento 

de História da Universidade Federal Fluminense e desde 1985 leciona no departamento de Educação da 

Pontifícia Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). 
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Nesse sentido, é compreensível o interesse de Benjamin pelo marxismo, assim como 

sua leitura peculiar. Antes mesmo do contato com a obra de Marx33, ele já denunciava a 

existência de opressão e exploração entre os homens, nestes “o sofrimento já matou até a 

capacidade de eles esperarem um futuro animador” (KONDER, 1988, p. 11). Ideia já presente 

em seu ensaio As afinidades eletivas (de Goethe) de (1922).  

Na seção de título “Na República de Weimar”, Konder considera o aspecto histórico 

da Alemanha, pois foi neste período que ficou evidente a fragilidade econômica do referido 

país, sendo que esta situação foi preponderante para a alteração do modo da vida da família de 

Walter Benjamin e consequentemente na situação financeira precária a qual foi imposta a ele. 

(Cf. KONDER, 1988, p.15).  Konder concorda com Gagnebin no que tange à vida de 

Benjamin ser considerada um “fracasso exemplar” 34, fato é que pouca coisa acontecia como 

ele esperava e tinha consciência que de alguma forma contribuía para a sucessão de 

insucessos, assunto que o intrigava e no texto Infância berlinense por volta de 1900, revela 

que por vezes ao cometer algum deslize sua mãe o dizia: “Sem jeito mandou lembranças”, 

expressão com a qual a filósofa Hannah Arendt considerava exemplar para compreendermos 

sua vida. 

 O livro Origem dodrama barroco alemão, sua tese de livre- docência não foi aceito 

pela universidade. Os especialistas divergem a respeito dos motivos da recusa. Konder cita 

Gagnebin, num ensaio lançado na Folha de São Paulo em 09 de dezembro de 1984, ano em 

que o livro foi lançado no Brasil. Gagnebin afirma o seguinte: “Tenta- se lê-lo, não se o 

entende, tenta-se esquecê-lo, retorna-se a ele, pressentindo que aí se encontram algumas das 

noções- chave de toda filosofia benjaminiana: origem, salvação, mônada, alegoria, 

melancolia, só pra citar as mais conhecidas” (Apud. KONDER, 1989, p. 25).  

 Já num artigo publicado em 1999, Gagnebin continua ressaltando a dificuldade da 

obra, assim como a sua ilegibilidade. 

Essa obra difícil, renovadora, erudita, obscura e brilhante é característica da 

relação ambígua que Benjamin mantém com a tradição acadêmica: sob a 

avalanche de citações se perfila uma crítica mordaz à historiografia 

complacente e autocentrada da ‘ciência burguesa’, em particular da filosofia 

e da teoria literária. A irreverência concorre com a sutileza num texto 

indigesto, simplesmente ilegível para os olhos (e a cabeça) de professores 

                                                           
33 O contato de Benjamin com Marx se deu nos anos de 1920. Após contato com a obra de Georg Lukács, 

AsjaLacis e a crise da República de Weimar. Buscava na obra dele elementos para questionar a realidade que 

observava. O contato de Benjamin com o marxismo vai ser tratado mais detidamente no segundo capítulo. 
34 J.M. GAGNEBIN, 1982, p. 8. 
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acostumados ao estilo acadêmico respeitoso (GAGNEBIN, 1999, p. 201-

208). 

 O autor de Walter Benjamin o marxismo e melancolia, diz concordar com Kothe no 

que refere ao aspecto confuso metodológico da tese de livre-docência de Benjamin. Contudo, 

Konder afirma que faltou a ele reconhecer que apesar da dificuldade de entendê-la, ela 

apresenta “ideias fascinantes, observações geniais, conceitos decisivos, nos quais o 

pensamento de Benjamin continuou a se apoiar, nos quinze anos subsequentes” (KONDER, 

1988, 26), concordando assim com o que foi afirmado por Gagnebin. 

 O livro A origem do drama barroco alemão foi publicado no Brasil em 1984, pela 

editora Brasiliense, com tradução de Sérgio Paulo Rouanet e há anos encontra-se esgotado. 

Em Portugal o livro foi publicado em 2004, sob o título de Origem do drama trágico alemão, 

realizada por João Barrento, tradução que foi publicada no Brasil pela editora Autêntica em 

2011. Márcio Seligmann em entrevista à revista Filosofia, afirma o seguinte sobre a mais 

nova edição da tese de livre docência de Benjamin:  

Com relação ao título e à denominação do Trauerspiel, acho que Rouanet 

tem uma solução melhor, pois se uma das teses da obra é que o Trauerspiel 

não é tragédia, fica complicado chamar o Trauerspiel de ‘drama trágico’. 

‘Drama barroco alemão’ é cansativo, analítico, mas não comete esse erro. 

Barrento melhorou o texto, mas cometeu erros iguais, como o imperdoável 

de traduzir Darstellung por ‘representação’, quando novamente, o que 

Benjamin quis fazer ao empregar esse termo era se diferenciar da Filosofia 

da representação (SELIGMANN, Márcio. In: Entrevista Revista Filosofia). 

 Na nota do tradutor, da edição de 1984, Rouanet explica a razão pela qual traduziu 

Trauerspiel por drama barroco, eis a passagem: 

Como traduzir, então, Trauerspiel? Drama? Mas nesse caso haveria uma 

confusão com o termo alemão Drama, que Benjamin usa como categoria 

genérica, aplicável tanto ao Trauerspiel quanto à tragédia. 

Um tanto a contragosto, optei por drama barroco. Essa solução deixa a 

desejar, porque Benjamin se refere ocasionalmente a Trauerspiele pós- 

barrocos. Mas é defensável do ponto de vista pragmático, por que para 

Benjamin o Trauerspiel como gênero nasceu efetivamente no período 

barroco, e é ao drama desse período, e de nenhum outro, que o livro é 

consagrado. De resto, quando o autor se refere aTrauerspiele posteriores, ele 

assinala em geral que tais dramas têm afinidades estruturais com os do 

Barroco. Desse modo, na maioria esmagadora dos casos, Trauerspiel pode 

ser traduzido por drama barroco, sem falsear as intenções de Benjamin. 

(ROUANET, 1984, p. 09) 

  Konder afirma que a intenção de Benjamin, ao escrever Origem do Trauerspiel, era 

desenvolver uma revisão do conceito “barroco”, o qual já era utilizado por historiadores da 
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literatura. Drama barroco duas palavras que em português significa (Spiel= jogo, 

representação; Trauer= luto). (Cf. KONDER, 1989, p. 27). E sobre a tradução deste conceito 

percebemos que Rouanet, a quem Konder toma como base para discorrer sobre a tradução do 

conceito, após desmembrar o termo, refere-se à interpretação do conceito e ao objetivo de 

Benjamin. “[...] O drama designa a tristeza de um homem privado de transcendência (pois 

com ela a vida não seria absurda), numa natureza desprovida de Graça. [...] são esses 

elementos que a investigação estrutural descobrirá no drama, e que coincidem com a 

concepção barroca de história” (ROUANET, 1984, p. 18). 

Benjamin compara o “drama barroco” com a tragédia clássica. Para Benjamin, essas 

categorias pertencem a esferas distintas, o primeiro, pressupõe que os espectadores são 

inseguros e, por isso, condenados a refletir apenas melancolicamente sobre os problemas 

insolúveis, fato é que segundo Benjamin os valores absolutos estão morrendo e por isso 

recorre à ostentação que não era necessária à tragédia clássica. Já esta, através da piedade e do 

terror, provoca a catarse35 que é purificadora. 

 Sérgio Paulo Rouanet, na apresentação e A origem do o drama barroco alemão, 

afirma que o barroco inaugurou uma forma de sentir que ainda está vigente, pois o luto ainda 

é um elemento que faz parte de nós, reconhecemos nossa fraqueza, mas nos sentimos 

culpados por fazê-lo. Para nos expressar, recorremos à alegoria, “dizemos uma coisa sabendo 

que ela significa outra, remetemo-nos com frequência a outros níveis de significação, distintos 

daquele em que nos situamos” (KONDER, 1988, p. 28).  

Benjamin quer redimir esse Barroco, porque sente que, mais que qualquer 

outro, nosso presente é visado por ele. Nossas ruínas são análogas às do 

Barroco. Sua morte é também a nossa morte. Benjamin quer salvar o 

Barroco, porque se reconhece nele. Ele é o melancólico, o saturnino, o 

autocrata no reino das coisas mortas. Sua fidelidade é ao fragmentário, ao 

despedaçado, e por isso ele escreve um livro composto de fragmentos. Como 

o alegorista através das significações, Benjamin quer redimir as coisas 

através das ideias: alegorias dos fenômenos (ROUANET, 1984, p. 46-47). 

Para Konder, a intenção de Benjamin, em sua análise sobre o barroco, é desenvolver o 

que seria uma dialética não -hegeliana. Mesmo não sendo um conhecedor dos textos de 

Hegel, a reflexão desenvolvida por este o perturbava e o deixava insatisfeito. Na perspectiva 

hegeliana, o conceito é coroamento do trabalho do espírito, através deste a razão atinge sua 

maturidade, assume seus limites e supera a si mesma. Enquanto que, para Benjamin, o 

conceito é apenas o mediador deste fenômeno singular e a ideia universal.   

                                                           
35 Para Aristóteles catarse é a purificação de almas através de uma descarga emocional provocada pela tragédia. 
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O conceito é o representante da ideia, redime os fenômenos já que os livra da 

dispersão e torna a ideia viva. Para o autor de A origem do drama barroco alemão, apenas as 

ideias são universais, sendo que os fenômenos dependem delas para se agrupar de forma 

significativa, já que eles não têm acesso direto à universalidade, dependem da ação dos 

conceitos para alcançá-la. Sobre as ideias, Benjamin afirma em sua tese de livre docência: 

O conjunto de conceitos utilizados para representar uma ideia atualiza essa 

ideia como configuração daqueles conceitos. Pois os fenômenos não se 

incorporam nas ideias, não estão contidos nelas. As ideias são o seu 

ordenamento objetivo virtual, sua interpretação objetiva. [...] As ideias se 

relacionam com as coisas como as constelações com as estrelas. O que quer 

dizer, antes de mais nada, que as ideias não são nem os conceitos dessas 

coisas, nem as suas leis. Elas não servem para o conhecimento dos 

fenômenos, e estes não podem, de nenhum modo, servir como critérios para 

a existência das ideias (BENJAMIN, 1984, p. 56-57). 

  

Comentando o prefácio epistemológico-crítico da referida obra, Konder tece largas 

comparações com a dialética hegeliana, a qual, contudo, não é objeto de referência pelo 

próprio Benjamin. Para Konder, Benjamin não concorda com Hegel quando este define o 

conceito enquanto universal, pois o conceito, na perspectiva benjaminiana, precisa 

permanecer ligado à particularidade dos fenômenos. Para as ideias serem consideradas 

universais, precisam ser completamente independentes inclusive uma das outras, precisam ser 

autárquicas, como as mônadas. “A ideia de mônoda- isto significa, em suma, que cada ideia 

contém a imagem do mundo. A representação da ideia impõe como tarefa, portanto, nada 

menos que a descrição dessa imagem abreviada do mundo” (BENJAMIN, 1984, p. 70).  

 Benjamin contrapõe a teoria das ideias de Platão, que as considera como realidades 

superiores materiais, enquanto que o primeiro considera as ideias como algo pertencente ao 

reino da linguagem, “algo linguístico” que se apresenta na essência da palavra. Por conta 

dessa convicção, a filosofia da linguagem é um aspecto muito importante do pensamento do 

filósofo alemão, Konder cita vários textos nos quais Benjamin aborda esta temática36.  

 Na linguagem adâmica, predominância do impulso mimético, os homens criavam 

nomes para as coisas, mimeticamente. Após a expulsão do paraíso, a dimensão nomeadora da 

linguagem, que era bastante expressiva, passou a ser sacrificada, por conta do uso apenas do 

sentido comunicativo das palavras, como afirma Rouanet: “O verbo que penetra as coisas e 

através do qual elas falam é substituído pela proposição, graças à qual os homens falam sobre 

                                                           
36Sobre a Linguagem em geral e sobre a Linguagem do ser humano (1916); A doutrina da semelhança (1933); 

Sobre a faculdade mimética (1933); Problemas de Sociologia da Linguagem (1935). (Cf. KONDER, 1989, 30). 
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as coisas, atribuindo-lhes, abstratamente, propriedades, através de atos de julgamento” 

(ROUANET, 1981, p.118). 

 Após contato com o pensamento de Marx, o uso das palavras passou a ser analisado 

mais como consequência da ascensão burguesa e do sistema capitalista de produção do que 

como consequência do pecado original. Contudo, a convicção de que as linguagens 

“primitivas” desfrutavam de uma especificidade que não chegamos a ter acesso. 

II SEÇÃO  

Na parte do livro que tem como título “Na crise alemã”, Konder discorre sobre o 

contato de Benjamin com o marxismo. Em 1923, ao reencontrar com Ernst Bloch, este 

recomendou ao crítico literário a leitura de Georg Lukács História e consciência de classe37 e 

a partir deste, e ficou bastante interessado na análise desenvolvida neste sobre o fenômeno da 

reificação, e então chegar a Marx, foi consequência.  

 O interesse de Benjamin por Marx continuou até a primeira metade dos anos de 1930, 

mas ele nunca se dedicou exclusivamente a uma temática, então acrescentou a este seu a 

temática da redenção religiosa e sobre este tema conversava como GershomScholem. Após 

conhecer Bertolt Brecht em 1929, que escrevia peças didáticas, ficou bastante interessado 

inclusive pela militância, o que preocupou Scholem e que o advertiu dos riscos de que 

envolvia sua decisão de se filiar ao Partido Comunista. Mesmo com acentuado interesse pelo 

marxismo e o judaísmo isso não o impediu de desenvolver uma intensa atividade intelectual, a 

leitura de seus autores preferidos Marcel Proust e Franz Kafka e a escrita de vários artigos. 

  O livro Rua de mão única,publicado em 1928, considerado por Konder como 

intrigante, a crítica da época encontrou dificuldades para classificá-lo. O estudioso brasileiro 

ressalta a diversidade das temáticas apresentadas, considerações sobre política e filosofia, 

reflexões sobre o amor, anotações de viagens, análise sobre o comportamento das crianças 

com a experiência da leitura, relatos de sonhos. Além de tudo isso, apresenta outra perspectiva 

para o uso de citações que são utilizadas no texto para surpreender o leitor, o que foi 

                                                           
37Leandro Konder, reconhecido como um estudioso marxista e um dos maiores intérpretes de Georg Lukács no 

Brasil. coordena, em conjunto com Michael Löwy, a coleção Marxismo e literatura, da editora Boitempo. Autor 

de mais de vinte livros que versam sobre o marxismo e suas vertentes: Os marxistas e a arte (Rio de Janeiro, 

Civilização Brasileira, 1967), A questão da ideologia (São Paulo, Companhia das Letras, 2000), A poesia de 

Brecht e a História (Rio de Janeiro, Zahar, 1996), Barão de Itararé, o humorista da democracia (São Paulo, 

Brasiliense, 1982), dentre outros. 
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considerado por Ernst Bloch como a corporificação do surrealismo na obra do ensaísta 

alemão. (Cf. KONDER, 1989, p. 39) 

Na perspectiva do comentador brasileiro, Benjamin com este livro, chama nossa 

atenção para o fato de que a obra literária não pode ser tratada como se fosse um documento, 

pois na obra de arte tanto o conteúdo quanto a forma estão juntos e formam um todo, no qual 

a forma prevalece. Quando se trata de documento, acontece o contrário, percebemos o 

predomínio do conteúdo e a forma é utilizada como complemento. Segundo o ensaísta alemão 

a obra de arte não se limita a produzir documentos e desta forma, age no movimento que 

transforma os costumes, e valores das relações sociais, e por tudo isso, ele acredita que a arte 

não é neutra politicamente.  “Todos os esforços para estetizar a política convergem para um 

ponto” (BENJAMIN, 1994, p. 195). 

A revolta de Benjamin ao perceber a que a vida estava sendo submetida ao poder dos 

fatos, em outras palavras, a supressão da subjetividade não criava seu oposto: uma 

objetividade genuína. Por isso, segundo Konder, ele passou a utilizar o haxixe38 e em seus 

relatos sobre esta experiência surge o conceito de “aura”, o qual foi amplamente discutido no 

ensaio A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica.  

Ele se interessou pela embriaguez; e na esteira desse interesse, ficou atraído 

pelo haxixe. [...] Entrou em contato com médicos e, sob orientação deles (e 

em companhia de Ernst Bloch), experimentou o haxixe, e em 1928. Foram 

feitos protocolos das experiências. Nas informações prestadas por Benjamin 

aparece uma palavra que ele voltaria, em seus escritos posteriores: a “aura” 

(KONDER, 1989, p. 42). 

A partir de sua experiência com o haxixe, Benjamin constata que a “iluminação 

profana” é ambígua. Enquanto o haxixe provoca alucinações tão logo é consumido, a razão 

instrumental39 faz com que nos acostumemos a conviver com as fantasmagorias e com apoio 

da ideologia dominante, se apresenta enquanto fiel representação da realidade. “O haxixe 

produz, assim, uma caricatura da situação real em que as pessoas vivem (sem terem 

consciência disso) na sociedade capitalista” (KONDER, 1989. p. 43). 

Apesar do interesse em relação ao surrealismo, Benjamin sempre esteve atento aos 

seus limites, pois a iluminação profana precisa abarcar todos os aspectos da problemática 

                                                           
38Objetivo era restaurar a dimensão subjetiva, após conversas com médicos, passou a fazer uso do haxixe (os 

médicos acompanhavam a experiência), foi transformada em livro, o qual foi publicado no Brasil em 1984, pela 

editora Brasiliense. 
39Konder diz que a partir do conceito de razão instrumental, conhecer virou sinônimo de controlar a natureza e os 

seres humanos. Quando a razão se instrumentaliza, a ciência deixa de ser uma forma de acesso aos 

conhecimentos para ser um instrumento de dominação, poder e exploração. 
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humana, e o referido movimento não conseguia abarcar a problemática humana em sua 

totalidade. E por considerar a literatura uma potência que auxiliava a desmistificar, ele não se 

restringiu ao surrealismo, importante foi seu contato com a obra de Proust e também a o 

tratamento que este dava ao passado, pois o vivido só se torna ilimitado quando nos ajuda a 

esclarecer fatos ocorridos antes e depois e ai estava à grandeza do autor do Em busca do 

tempo perdido, que tecia seu texto, a partir da reminiscência e não a partir de um 

acontecimento específico. 

O trabalho das passagens40, livro no qual Benjamin discorrerá sobre o universo 

espiritual expressado nas galerias, serviria para compreender a história da França e também de 

toda Europa no século XIX. Para alcançar seu objetivo, seria necessário se aprofundar seu 

conhecimento tanto em Hegel quanto em Marx, assim ele conseguiria produzir sua definição 

de história.  “O Trabalho das Passagens exigiria não só o aproveitamento como a ampliação e 

o aprofundamento crítico do material encontrado em Aragon; exigiria, também, que Benjamin 

estudasse Hegel e lesse com cuidado O Capital, de Marx, para definir melhor sua própria 

concepção da história (KONDER, 1989, p. 46)”. 

Benjamin entendia que sua função como escritor era desmascarar a sociedade de suas 

mentiras e contribuir e acelerar a sua falência, mas entendia os limites de sua ação, pois 

segundo ele, mesmo os intelectuais que aderem à causa do proletário não se transformam 

num. O apoio ao proletariado não podia justificar qualquer tipo de renúncia ao esforço do 

conhecimento e da reflexão crítica: 

[...] abastecer um aparelho produtivo sem ao mesmo tempo modificá-lo, na 

medida do possível, seria um procedimento altamente questionável mesmo 

que os materiais fornecidos tivessem uma aparência revolucionária. 

Sabemos, e isso foi abundantemente demonstrado nos últimos dez anos, na 

Alemanha, que o aparelho burguês de produção e publicação pode assimilar 

uma surpreendente quantidade de temas revolucionários, e até mesmo 

propagá-los, sem colocar seriamente em risco sua própria existência e a 

existência das classes que o controlam. Isso continuará sendo verdade 

enquanto esse aparelho for abastecido por escritores rotineiros, ainda que 

socialistas (BENJAMIN, 1994, p. 128). 

III SEÇÃO 

Na terceira seção do livro, Konder vai explorar o que se deu na vida de Walter 

Benjamin a partir de seu exílio, consequência da ascensão do nazismo na Alemanha, o que se 

                                                           
40 Segundo Konder, a ideia de escrever este trabalho surgiu após a leitura de O camponês de Paris do surrealista 

Louis Aragon. (Cf. KONDER, 1989, p. 46). 
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deu no dia 18 de março de 1933. Após deixar Paris por conta do custo de vida, foi para Ibiza e 

lá começou a redigir o texto Infância berlinense por volta de 1900, o qual dedicou a seu filho. 

O fato de Benjamin refletir sobre a infância vem justificar o que ele defendia enquanto tarefa 

do historiador, investigar o passado, já que pra ele o passado está carregado de possibilidades 

de futuro. Mas, apesar da importância do tema da infância para sua concepção de memória 

histórica, também se dedicava ao estudo da Franz Kafka. 

Ancorado na teoria sobre o declínio da aura, Walter Benjamin escreveu o seu ensaio 

mais conhecido em 1935, A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica41. Neste fica 

evidenciada a preocupação em refletir sobre as condições, formas e as consequências da 

reprodução da obra de arte. No século XIX, com a litografia, a reprodução avançou e permitia 

a multiplicação de desenhos matizados e o surgimento da fotografia foi um salto qualitativo 

no processo, pois a partir dela era possível reproduzir imagens num ritmo acelerado. O 

cinema revolucionou o cenário da arte, a técnica utilizada por este exige a difusão do filme em 

escala massiva. 

A arte tradicional marcava a todos, pois produzia objetos únicos e insubstituíveis, 

eram possuidores do selo do “aqui” e “agora”. Na observação destes objetos únicos os 

observadores percebiam a existência da “aura”, “aquele tipo de luminosidade característica da 

aparição de algo único que está sempre distante”. Com o desenvolvimento das forças 

produtivas, a arte assume uma função social distinta. O valor da arte estava ligado ao fato dela 

ser considerada enquanto objeto de culto, agora o valor passou a ser determinado pelo tempo 

que ela passa sendo exposta. A aura entra em declínio, pois com o aumento do público este 

passou e se relacionar com a arte de uma forma diferente.  

[...] com a reprodutibilidade técnica a arte se emancipa, pela primeira vez na 

história, de sua existência parasitária, destacando-se do ritual. A obra de arte 

reproduzida é cada vez mais a reprodução de uma obra de arte criada para 

ser reproduzida. [...] Mas, no momento em que o critério da autenticidade 

deixa aplicar-se à produção artística, toda a função da arte se transforma. Em 

vez de fundar-se no ritual, ela passa a fundar-se em outra práxis: a política. 

[...] A difusão se torna obrigatória, por que a produção de um filme é tão 

cara que um consumidor, que poderia, por exemplo, pagar um quadro, não 

pode mais pagar um filme (BENJAMIN, 1994, p. 171-172). 

O cinema era considerado capaz de unir entretenimento e compreensão, ou seja, o 

cinema, na perspectiva defendida por Benjamin, que ia de encontro à postura adotada por 

Adorno, além de aprofundar enriquecia nossa percepção, graças às técnicas utilizadas 

                                                           
41 No primeiro capítulo do trabalho explicamos de forma mais detalhada a quantidade de versões deste ensaio. 
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(enquadramentos, cortes, contraposição de imagens), a “sétima arte” conseguiu realizar o que 

o dadaísmo tentou, mas não conseguiu efetivar. 

Benjamin retoma o conceito de “aura” em seu célebre ensaio A obra de arte na era de 

sua reprodutibilidade técnica, no qual ele a define enquanto “figura singular, composta de 

elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que 

ela esteja” (BENJAMIN, 1994, p. 170). Com a reprodutibilidade, este fenômeno entra em 

declínio, pois a arte deixa de ser única e autêntica e, como consequência disso, perde seu 

fundamento teológico, a aura. 

Konder, ancorado na interpretação de Habermas, afirma que o desaparecimento da 

aura é um fenômeno ambíguo, negativo quando gera um empobrecimento cultural se assume 

a decomposição da dialética, se não abre espaço para o surgimento de novas expressões. 

Contudo, é positivo quando não destrói a “promessa messiânica de felicidade” e estabelece 

condições para o surgimento de experiências protegidas e atualizadas pela consciência crítica. 

O desaparecimento da aura não é por acaso, mas não é possível barrar as mudanças, a arte se 

transforma por que a estrutura da sociedade está mudando e esta mudança é irreversível. 

A partir das novas condições, eis que surge o que Benjamin denomina de “nova 

barbárie”, que é consequência da burguesia que nos colocou numa situação de extrema 

pobreza, nos afundamos na “barbárie negativa” e esta nos impele a lutar contra ela com as 

poucas armas que possuímos e esta se manterá com conforme se mantiver a cultura burguesa. 

Se conseguirmos criar o novo a partir dessas condições bárbaras de existência, recorremos à 

barbárie positiva e alcançaremos esta, quando conseguimos criar algo a partir do pouco que 

nos restou. No texto Experiência e pobreza, o filósofo discorre sobre as causas da barbárie, da 

seguinte forma: 

A horrível mixórdia de estilos e concepções do mundo do século passado 

mostrou-nos com tanta clareza aonde esses valores culturais podem nos 

conduzir, quando a experiência nos é subtraída, hipócrita ou sorrateiramente, 

que é hoje em dia uma prova de honradez confessar nossa pobreza. Sim, é 

preferível confessar que essa pobreza de experiência não é mais privada, mas 

de toda a humanidade. Surge assim uma nova barbárie. 

Barbárie? Sim. Respondemos afirmativamente para traduzir um conceito 

novo e positivo da barbárie. Pois o que resulta para o bárbaro dessa pobreza 

de experiência? Ela o impele a partir para a frente, a começar de novo, a 

contentar-se com pouco, a construir com pouco, sem olhar para a direita nem 

para a esquerda. Entre os grandes criadores sempre existiram homens 

implacáveis que operam a partir de uma tábula rasa. (BENJAMIN, 1994, p. 

115-116). 
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Antigamente, as pessoas narravam suas experiências, com o objetivo de eternizá-las. 

Mas, com a alteração do modo de produção, as pessoas passaram a perder a capacidade de 

contar sobre o que tinha conhecimento, agora cada um estava comprometido em cumprir uma 

etapa da produção a preocupação era cumprir a meta e por isso a narrativa entrou em declínio, 

sobre o desaparecimento do narrador, afirma Benjamin: “Por mais familiar que seja seu nome, 

o narrador não está de fato presente entre nós, em sua atualidade viva. Ele é algo distante, e 

que se distancia cada vez mais.” (BENJAMIN, 1994, p. 197)  e aponta como ponto alto desta 

decadência,  o surgimento do romance, gênero que se funda na individualidade e solidão, 

traços marcantes da vida guiada pelas transformações sociais.  

A narrativa pode ser considerada como a comunicação artesanal, através dela o 

subjetivo era capaz de imprimir sua marca, assim como o oleiro o faz com o vaso de barro. Já 

com o capitalismo, o surgimento do romance, do jornal, a experiência humana deixou de ser 

importante, o que interessa agora é a informação pura, esta que só tem valor enquanto é nova. 

Eis que surge a distinção entre a experiência (Erfahrung) e vivência (Erlebnis). A primeira é 

resultado do conhecimento adquirido por meio da experiência acumulada que se desdobra, a 

segunda é a vivência do sujeito preso em sua individualidade, vivemos sob o domínio da 

Erlebnis. 

IV Seção 

Na quarta seção do livro que tem por título “A caminho do fim”, Konder discorrerá 

sobre os últimos momentos do filósofo alemão, assim como os conceitos discutidos em seus 

últimos escritos, retoma a discussão realizada por Benjamin no ensaio sobre o historiador 

Eduard Fuchs, os textos sobre Baudelaire, o projeto das passagens e as teses sobre o conceito 

de história. 

Em 1937, Benjamin havia concluído o texto sobre Fuchs, que já estava sendo cobrado 

exaustivamente pelo Instituto de Pesquisa Social. Neste, o crítico se refere à social-

democracia e com o fortalecimento desta, Marx e Engels seriam colocados em segundo plano. 

O que salvava a obra de Fuchs de seus limites era estudo sobre a história da caricatura e da 

representação nas artes figurativas, além de sua coleção de caricaturas, pois esta permitia 

transcender os esquemas teóricos da social- democracia que era considerado por Benjamin 

como vazios.  
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No caso de Fuchs, o colecionador concedeu ao historiador a renovação, e exatamente 

por isso, ele conseguiu ultrapassar os horizontes de formação da social-democracia, com seu 

desejo “menor de possuir objetos curiosos se abre para a incorporação de novas áreas à 

história da arte”. (Cf. KONDER, 1989, p. 79). Benjamim ressalta que a atividade de produção 

de intelectuais e artistas era bastante conturbada. Pois com a pressão do capitalismo em lucrar, 

estes estavam sendo obrigados a escolher entre o oportunismo e a resistência. Essa dinâmica 

do imperialismo, já era difundida no século XIX na França, a mercadoria já tinha se 

transformado em objeto de culto e adoração. Então para aprofundar nas as discussões sobre 

este tema, Benjamin retoma o Projeto das Passagens. Em seu contato com as passagens de 

Paris, ele as percebia que, nas miniaturas das cidades burguesas, reinava o consumo, a 

possibilidade da compra, a dimensão da produção desaparece, o luxo encobre a exploração. 

Benjamin passou a examinar o sonho, pois o considerava revelador, para compreender 

o sono era necessário que o sujeito saísse dele, mas não se afastasse demais a ponto de 

esquecê-lo. A zona do “despertar” era considerada por Benjamin como uma região 

privilegiada para a atividade de “rememoração” (Eingedenken), a partir desta estabelecemos 

uma relação viva com o passado, mas incapaz de nos libertar dos grilhões do presente, apenas 

a revolução tem esta capacidade. “Os oprimidos de hoje só terão ânimo para combater se 

reassimilarem as aspirações e os anseios dos oprimidos de ontem” (KONDER, 1989, p. 83). 

 A vida humana passou a ser regida pelas leis de mercado. A concentração de 

multidões nas metrópoles acabou por acarretar na criação de novos medos, comportamentos e 

para entender a produção cultural tinha que levar em consideração todos esses elementos. Isso 

acabou afetando também a vida dos intelectuais e artistas, os quais foram obrigados a atender 

as exigências do novo público, este mais numeroso e que precisava de mensagens mais diretas 

e por isso o ofício destes precisavam a atender as exigências do novo.  Baudelaire assume o 

caráter de um provocador, o que dificultava sua aproximação com qualquer movimento 

popular. A atitude exibicionista adotada por ele era considerada por Benjamin como estratégia 

publicitária para obter destaque e assim conseguir vender as suas produções, ao mesmo em 

que era o poeta era também seu empresário, mas seu objetivo principal era preservar na poesia 

sua percepção crítica da realidade. 

 O poeta francês era considerado por Benjamin como o flâneur, passeava sozinho pela 

cidade, observando como se tivesse diante de um espetáculo, é um desenraizado, que pode 

transitar em todos os lugares, mas nunca está em sua casa e nem em sua cidade. A ociosidade 
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do flâneur é o seu protesto contra a divisão social do trabalho que foi imposta pelo capital. 

Essa sua postura rebelde o afasta da classe trabalhadora e o impede de passar da boêmia para 

a revolução. 

 Assumir a modernidade para Baudelaire era uma atitude que conservava algo de 

heroico, mas um heroísmo que não partia para uma ação se esgotava no plano da 

compreensão e representação das coisas. Para ele não fazia sentido o artista produzir uma arte 

que não fosse fiel à violência do choque a que era submetido, por isso a arte deveria ser 

“chocante”. 

 No projeto das passagens Benjamin explica que o spleen é o sentimento que 

corresponde à catástrofe na época em que estava escrevendo sobre Baudelaire, ele convivia 

uma situação catastrófica que ameaçava a se agravar, por isso o exilado marxista reconhecia 

que a sua condição não era diferente da vivida pelo poeta francês no século anterior. “A 

‘permanência da catástrofe’ produzia no espírito de Benjamin o mesmo spleen e a mesma 

melancolia, que havia produzido no espírito de Baudelaire” (KONDER, 1989, p. 88). 

 Nas teses sobre o conceito de história, Benjamin retoma a discussão desenvolvida no 

ensaio sobre Fuchs, um materialismo histórico marcado pela confiança nas vantagens do 

desenvolvimento tecnológico, confiança comum à social- democracia e ao stalinismo, que 

acabou entorpecendo a consciência dos trabalhadores socialistas. Não era necessário mais 

lutar por coisa alguma, pois tudo estava garantido pelo progresso, que faria toda a 

humanidade avançar. 

Ao invés de propor uma representação contínua da história, a função do materialismo 

histórico era atualizar o passado. Mas este não se entrega a nós, ele nos envia sinais e cada 

geração recebe uma porção desta força messiânica, só através das lutas do presente é que 

enxergamos a verdade das lutas que ocorreram antes. “Se assim é, existe um encontro secreto, 

marcado entre as gerações precedentes e a nossa. Alguém na terra está à nossa espera. Nesse 

caso, como a cada geração, foi-nos concedida uma frágil força messiânica para a qual o 

passado dirige um apelo. Esse apelo não pode ser rejeitado impunimente. O materialista 

histórico sabe disso” (BENJAMIN, 1994, p. 223). 

 Na perspectiva de Konder, Benjamin acreditava que o materialismo histórico deveria 

aproveitar a verdade que habita a consciência religiosa, colocar a seu serviço os valores 

tradicionais que são encontrados na teologia. Talvez seja um dos pontos considerados como 
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controversos da reflexão desenvolvida por este, fato é que seu interesse pela religião não o 

desvia de uma prática revolucionária. 

V SEÇÃO 

Na última parte do livro, Konder discorre sobre a recepção do pensamento de 

Benjamin e sobre a sua faceta melancólica, o que, segundo Konder incomodou bastante nos 

anos 20 e 30, foi razão de desconforto nos anos 70 e que talvez até hoje seja uma perspectiva 

pouco aceita e/ou entendida no nosso crítico literário alemão. A partir do Renascimento, o que 

predomina na figura do melancólico é a depressão e não a irritação. Na obra de Albrecht 

Dürer a representação da melancolia42, figura bastante admirada por Walter Benjamin, que 

está desassociada das atividades dos outros seres humanos, em embora seja possível perceber 

a presença da cólera em seus olhos. 

 O melancólico da era barroca, dotado de uma sensibilidade, uma tristeza que era 

consequência da tomada de consciência do indivíduo, dos limites de suas forças, assim como 

a quantidade e profundidade de suas incertezas. Segundo Konder, o melancólico foi 

transformado em herói e a melancolia passou a ser assumida como um estandarte daqueles 

que conseguiam reconhecer a sua solidão.  

 Benjamin foi marcado pelo romantismo, sendo assim não foi difícil assumir seu 

temperamento melancólico, que apenas sofreu acréscimos durante sua existência que foi 

pontilhada de experiências marcantes e dolorosas. No estudo sobre a melancolia, Freud chama 

atenção para o comportamento do melancólico frente a seu passado, incapaz de se 

desvencilhar deste, se sente culpado pelo o que passou. Para Konder, Benjamin não era 

apenas melancólico, mas melodramático, além de se sentir culpado, sofre e se sente 

impotente. 

 A melancolia de Benjamin precisava ser de um tipo que excluísse o risco de 

paralisação e combinar com o impulso do transformador do radical, do lutador. Era preciso 

reaparecer a cólera, a indignação dos justos. Para ser fiel a sua inspiração, o melancólico 

precisava ser “melancolérico”. “Tinha de se pôr em sintonia com as exigências de ‘vingança’ 

                                                           
42“Melancolia: a palavra vem do grego, melankholia, combinação de melanos (negro) e kholé (bílis) escura e 

acarretava depressão, mal-estar, irritação. Podia, mesmo, levar à morte: Segundo Luciano de Samosata, o 

filósofo Empédocles, na Grécia antiga, teria cometido suicídio, lançando-se na cratera de um vulcão, por causa 

de uma crise de bílis negra. Etimologicamente, o melancólico é o atribiliário, palavra de origem latina que 

significa exatamente aquele cujo organismo está tomado pela bílis negra (atra quer dizer “preto” em latim)” 

(KONDER, 1989, p.102). 
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das classes sociais tradicionalmente exploradas, estimulando-as em seus movimentos 

contestadores” (KONDER, 1989, p. 106).  

Benjamin constatava que não era suficiente protestar, era preciso mobilizar forças 

contra o capitalismo e para que isso seja efetivado, imprescindível é a razão, capaz de se abrir 

para o novo, submisso permanente a autocrítica. Segundo Konder a razão buscada por 

Benjamin era sensível e por isso masoquista, convencida da necessidade de sofrer, renunciava 

a utilização de escudo, precisava receber os golpes e a partir destes seria renovado. 
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2.4- UMA HISTÓRIA BARROCA 

 

Não se trata de apresentar o das obras literárias no 

contexto de seu tempo, mas de apresentar, no tempo 

em que elas nasceram, o tempo que as revela e 

conhece: o nosso. 

 

Walter Benjamin 

 

Em 1989, a editora Brasiliense publicou o livro Os arcanos do inteiramente outro. 

Trata-se do resultado da tese de doutorado da professora Olgária Chain Féres Matos, graduada 

em filosofia pela Universidade de São Paulo (1970), mestrado em filosofia pela Université 

Paris I (Panthéon- Sorbonne- 1974). A referida tese, defendida em 1985, ganhou o prêmio 

Jabuti de Ciências Humanas em 1990.  

Analisaremos deste livro o capítulo no qual a autora se detém na análise do 

pensamento de Walter Benjamin, a saber, o capítulo de nome “Uma história barroca”, o qual 

está dividido em três partes: 1- História e repetição; 2- O palco historicista; 3- A cidade 

racionalista. Percebemos que, ao longo deste livro, a análise está baseada mais detidamente 

nas teses Sobre o conceito de história, embora a comentadora recorra também à tese de livre 

docência de Benjamin, a saber, A origem do drama barroco alemão: 

Logo no início do texto a autora fala da tradição, do que ela comporta e de 

sua importância, já que a tradição é a dimensão na qual a ‘aura’ do tempo 

está alojada e também é nela que se dá a consolidação da experiência 

coletiva (Erfahrung) e tem como substância a rememoração (Eingedenken) 

traduzida pela autora como recordação. A tradição nos é apresentada como 

algo em construção que tem a mônada como principal elemento, que é 

responsável por captar os fragmentos que flutuam no tempo do relógio e os 

envolver com o próprio tempo, pois a história inteira é o presente.  Tanto a 

mônada quanto a recordação (Eingedenken) se concentram em algo que 

existiu no passado e ainda se mantém no presente.  Tal como a recordação 

(Eingedenken), a mônada histórica concentra o pensamento não apenas 

naquilo que ‘ocorreu alguma vez’ e desapareceu, partiu, mas em algo que 

ocorreu como parte de um universo que ainda está aqui e agora. Para utilizar 

uma expressão do Trauerspiel, (Drama Barroco Alemão), a construção da 

mônada do materialista histórico em uma ‘simultaneidade cristalina’ e os 

elementos dispersos através da dimensão do tempo são reincorporados numa 

unidade única (MATOS, 1989, p. 32). 

 

A autora aponta a distinção que Benjamin estabelece entre o tempo do relógio e o do 

calendário, o tempo relógio é preenchido por acontecimentos, sem que haja distinção entre 
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estes que são acomodados dentro do vazio, enquanto que no tempo calendário, a existência é 

pontuada de momentos de recordação (Eingedenken), estes ao serem rememorados. 

Matos introduz o conceito de mônada, que é apresentado na tese de livre-docência 

escrita por Benjamin e também nas teses sobre o conceito de história. A forma como a 

mônada é definido no primeiro texto nos auxilia no entendimento de sua importância para a 

historiografia apresentada nas teses. Eis o que o ensaísta afirma sobre a monadologia: 

O aprofundamento das perspectivas históricas em investigações desse tipo, 

seja tomando como objeto o passado, seja o futuro, em princípio não 

conhece limites. Ele fornece à ideia a visão de totalidade. E a estrutura dessa 

ideia, resultante do contraste entre seu isolamento inalienável e a totalidade, 

é monadológica. A ideia é mônada. O Ser que nela penetra com sua pré e 

pós-história traz em si, oculta, a figura do restante do mundo das ideias, da 

mesma forma que segundo Leibniz, em seu Discurso sobre a Metafísica, de 

1686, em cada mônada estão indistintamente presentes todas as demais. A 

ideia é mônada- nela reside, preestabelecida, a representação os fenômenos, 

como sua interpretação objetiva (BENJAMIN, 1984, p. 69-70). 

 O historiador materialista é responsável por revelar as “constelações secretas” da 

história, o que para Benjamin significa, não apenas desenvolver uma crítica ao “tempo 

natural”, mas também empreender uma crítica ao que é o objetivo central da história, 

desaparecer com os “processos naturais”, já que para Benjamin a natureza é messiânica por 

conta da sua transitoriedade que é eterna e total. (Cf. MATOS, 1989, p. 32). 

Na tese XIV, do texto “Sobre o conceito de história” segundo Matos, Benjamin 

articula a Teoria da História e Teoria da Modernidade, empreendendo sua concepção de 

tempo e de dialética. Assim, diz Benjamin: 

A história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo 

e vazio, mas um tempo saturado de ‘agoras’. Assim a Roma antiga era para 

Ropespierre um passado carregado de ‘agoras’, que ele fez explodir do 

continuun da história. A Revolução Francesa se via como uma Roma antiga 

como a moda cita um vestuário antigo. A moda tem um faro para o atual, 

onde quer que ele esteja na folhagem do antigamente. Ela é um salto de tigre 

em direção ao passado. Somente, ele se dá numa arena comandada pela 

classe dominante. O mesmo salto, sob o livre céu da história, é o salto 

dialético da Revolução, como o concebeu Marx (BENJAMIN, 1994, p. 230). 

Para Matos, a análise histórica desenvolvida por Benjamin deve ser entendida tendo 

por base a conjuntura teórica do 18 Brumário, pois foi nesse momento que Marx pensou 

numa história que não seguia a lógica do progresso, nem a dualista da luta de classes, mas 

obedeceu ao golpe de Estado teatral de Napoleão Bonaparte, e por isso abandonou a 

perspectiva desumana, sujeitando-se ao trabalho da repetição. A consequência disso é a volta 
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ao passado sob o máscara do “retro”, assim como a moda “tem um faro para o atual, onde 

quer que ele esteja na folhagem do antigamente” (BENJAMIN, 1994, p. 230).  

Matos volta ao texto O 18 Brumário de Luís Bonaparte de Marx, no qual este comenta 

Hegel, pois segundo ela era preciso demarcar a leitura que Benjamin fez deste. Eis o 

fragmento: “Hegel em alguma parte (irgendwo), faz o comentário de que todos os grandes 

acontecimentos e personagens da História Mundial se produzem, por assim dizer, duas vezes. 

Esqueceu de acrescentar: a primeira vez como uma grande tragédia. A segunda como uma 

farsa” (MATOS, 1989, p. 35). A partir deste trecho, Marx desenvolve sua teoria da repetição 

da história, já que para ele a revolução de 1848, foi caricatura da de 1789, “os eventos 

trágicos de 1789 a 1799 são representados enquanto comédia nos de 1848 a 1851” (MATOS, 

1989, p. 36). 

Tomando por base a tese XIV, Matos aponta uma dualidade na forma como Benjamin 

trata o passado, uma relação de identificação que se dá de forma imediata e outra que extrai 

do passado o seu excedente de significado, e que permaneceu virtual. Segundo ela, a história é 

revivida a partir de uma dualidade assim como a moda, ora como repetição ou sentido inédito 

o como catástrofe ou redenção. “A moda tem um faro para o atual, onde quer que ele esteja na 

folhagem do antigamente” (BENJAMIN, 1994, p.230). 

A história é sempre revivida tanto como repetição quanto no sentido inédito. A história 

como produto dos vencedores, pensamento que nos é apresentado nas teses de número VI, 

VII, IX de Teses sobre o conceito de história e sobre o posicionamento de Benjamin. Matos 

afirma: “Benjamin condena a elaboração da continuidade, qualificando-a de apologética: no 

vocabulário benjaminiano, a ‘celebração’ ou ‘apologia’ esforça-se por ocultar os momentos 

revolucionários do curso da história” (MATOS, 1989, p. 42). 

Em cada época, é preciso arrancar a tradição ao conformismo, que quer se 

apoderar-se dela. [...] O dom de despertar no passado as centelhas da 

esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também 

os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não 

tem cessado de vencer.  

[...] Ora, os que num dado momento são os herdeiros de todos os que 

venceram antes. [...] Todos os que venceram participam do cortejo triunfal, 

em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão 

prostrados no chão (BENJAMIN, 1994, p. 224-225). 

Segundo a autora, Benjamin, assim como Hegel e Marx, está preocupado com o 

presente, e por isso, desenvolve uma crítica da continuidade temporal e repetição histórica que 
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domina o procedimento do historicismo e a concepção linear do progresso que acaba 

assimilando o progresso social ao desenvolvimento das forças produtivas. O que fica claro na 

tese de número XI é o filósofo alemão que se posiciona contrariamente aos tabus do 

progresso, produtividade e legalidade e da violência, e à relação desta com o direito a justiça. 

“A violência a que se refere é a da realidade existente, que adquiriu o monopólio da 

legalidade, da verdade e do direito que reaparece de maneira terrível nos casos de exceção 

(que de fato não o são)” (MATOS, 1981, p.44).  Assunto desenvolvido na tese VIII. 

A tradição dos oprimidos nos ensina que o “estado de exceção” em que 

vivemos é na verdade uma regra geral. Precisamos construir um conceito de 

história que corresponda a essa verdade. Nesse momento, perceberemos que 

nossa tarefa ficará mais forte na luta contra o fascismo. Este se beneficia da 

circunstância de que seus adversários o enfrentam em nome do progresso, 

considerando como uma norma histórica. O assombro com o fato de que os 

episódios que vivemos nos séculos XX ‘ainda’ sejam possíveis, não é um 

assombro filosófico. Ele não gera nenhum conhecimento de que a concepção 

de história da qual emana semelhante assombro é insustentável 

(BENJAMIN, 1994, p. 226).  

Benjamin reconhece na modernização das condições de existência, a determinação das 

forças produtivas, a compulsão pela repetição, imposta pelo regime capitalista, ou seja, “um 

ciclo perpétuo do idêntico na novidade”. O que fica evidenciado é que, para ele, não existe 

progresso verdadeiro na história, este sempre está fundido ao eterno retorno e a tarefa do 

revolucionário é romper com esta continuidade histórica linear e com o eterno retorno. 

Na tese XIII, é realizada a distinção entre progresso da humanidade na perspectiva 

defendida pela social-democracia e o desenvolvimento do conhecimento, as forças produtivas, 

como algo que se desenvolve a partir da imagem de uma linha que pode ser reta ou espiral. Na 

referida tese, Benjamin afirma que a social- democracia desenvolviasua teoria e prática sem 

ligação alguma com a realidade e nos apresenta as três perspectivas de progresso defendidas 

pela social democracia. 

[...] em primeiro lugar, um progresso da humanidade em si, e não das suas 

capacidades e conhecimentos. Em segundo lugar, era um progresso sem 

limites, ideia correspondente à da perfectibilidade infinita do gênero 

humano. Em terceiro lugar, era um processo essencialmente automático, 

percorrendo, irresistível, uma trajetória em flecha ou em espiral 

(BENJAMIN, 1994, p. 229). 

A partir disso, Benjamin deixa claro a sua crítica do progresso da humanidade da 

história.  Em suas próprias palavras: “A crítica da ideia do progresso tem como pressuposto a 

crítica da ideia dessa marcha” (BENJAMIN, 1994, p. 229). 
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Na tese de número XVII, Benjamin afirma que o historicismo é legitimado pela 

história universal. “O historicismo culmina legitimamente na história universal. Em seu 

método, a historiografia materialista se distancia dela talvez mais radicalmente que de 

qualquer outra. A história universal não tem qualquer armação teórica. Seu procedimento é 

aditivo. Ela utiliza a massa dos fatos, para com eles preencher o tempo homogêneo e vazio” 

(BENJAMIN, 1994, p.231).  

  Segundo Matos, fica evidenciado na tese XIV que o interesse de Benjamin é mais 

pelo conteúdo das experiências da Revolução Francesa do que pelas transformações objetivas 

provocadas por esta. Já na tese seguinte, ele critica o oposto, ou seja, a perspectiva do 

presente ser entendido como passagem.  

  Na tese de número XVI, não é possível renunciar à concepção de um presente que 

não é transitório, mas fixado no tempo, é no presente que o defensor do materialismo histórico 

escreve a história. Este “agora” benjaminiano é unidade do presente, não encontramos sua 

determinação nas “leis da história”, mas ela é dada aos construtores desta. “Se a construção 

for realizada pela classe dominante, tem-se a repetição; se for realizada pelos dominados ou 

pelos oprimidos, tem-se a revolução” (MATOS, 1989, p. 53). 

A crítica benjaminiana aponta para a necessidade de preservar uma “agoridade” 

(Jeztzeit) que está carregada de passado. A filosofia da história é como uma teoria da 

repetição, mas como experiência do que passou. Existe um tempo fora da história, que se dá 

na interrupção do curso do tempo no choque, o spleen explicitado na tese XVII e que inaugura 

o tempo fora da história. Esta paralização do tempo limita a ação. Fato é que a ação está 

ligada à interrupção, sendo que esta é portadora da tradição ou é o momento do “agora” 

(Jetztzeit), carregado de passado.  

A história é formada de memória, ou seja, experiência, e exatamente por isso, não 

pode haver distinção entre história e memória, mas a distinção deve ser efetuada entre o 

historiógrafo e o cronista. Este repete o passado tal como aconteceu enquanto que o outro 

repete o passado em sua singularidade. Sendo assim a repetição, se apresenta de forma 

dúplice, como retorno do que é igual e do agora que carrega em si o passado. “Só perece a 

imagem do passado que não é reconhecida como visada pelo presente” (MATOS, 1989, p. 

57). 
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Na segunda parte, que tem por nome “o palco historicista”, Matos segue sua análise 

sobre o pensamento de Benjamin e afirma que a recordação é a única condição de estancar a 

repetição do mesmo. E para desenvolver a arqueologia do moderno, ele precisa realizar a 

derrubada epistemológica do historicismo dos vencedores. Segundo a autora, é exatamente 

por conta do tema da repetição que Benjamin se aproxima de Nietzsche. 

Benjamin, na tese XII, cita Blanqui a partir de uma epígrafe de Nietzsche, o que 

sinaliza uma relação existente entre a história e a catástrofe. A possibilidade de ação que não 

toma como registro a crença no progresso contínuo, como exorta o positivismo. “A 

engrenagem das coisas humanas, ao contrário, é modificável a cada momento, mas o terror é 

tomado ‘como estado de exceção que, no entanto é a regra’” (MATOS, 1989, p. 60). O 

fascismo pode ser pensado a partir de duas perspectivas: 1. a do progresso, a partir deste 

regime pode ser considerado como uma regressão provisória destinada a se anular para deixar 

o livro o caminho do progresso;  2. a do “estado de exceção”, no qual vive o proletário, o 

exilado e exige a construção da presença da barbárie na história. 

A história para Benjamin é o presente e quem escreve a história é o oprimido é o que 

arranca o passado da “história universal”. Toda época é dotada de um olhar contemplativo, 

melancólico que restitui o presente, assim como um colecionador se apropria de uma relíquia. 

O materialismo histórico apenas se aproxima de um objeto histórico, quando este se apresenta 

como singularidade, como mônada. 

Na teoria da modernidade empreendida por Benjamin, o herói é quem dá as costas ao 

cortejo de detritos, fato é que não existe progresso na história, pois este se funde com o eterno 

retorno e eventualmente se funde sob o disfarce da tragédia com a catástrofe. Sendo assim, a 

tarefa do revolucionário é romper com a continuidade linear e também com o ciclo do eterno 

retorno.  

Na última seção do capítulo, a autora retoma a questão da experiência ou vivência do 

choque (Benjamin ora diz Chockerlebnis, ora Chockerfahrung), no contexto dos grandes 

centros urbanos e do trabalho industrial. O heroísmo moderno é o da cidade grande, a razão 

barroca encarregada de pensar a emancipação da vida da cidade, e da possibilidade da 

catástrofe permanente e de sua repetição e o spleen é o sentimento que corresponde à 

catástrofe permanente, é dessa forma que o arcaico tem acesso a modernidade, pois todo 

pensamento de emancipação considera como medida, a repetição. 
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O tipo político da modernidade é o dândi e o spleen são responsáveis por prevenir a 

inquietação, por isso o herói benjaminiano precisa ter uma noção específica de história. A luta 

de classes é a luta pela vitória na qual o vencedor, o é apenas por um momento, é uma 

tentativa de romper da dominação, como explicita a tese VII. 

A natureza dessa tristeza se tornará mais clara se nos perguntarmos com 

quem o investigador historicista estabelece uma relação de empatia. A 

resposta é inequívoca: com o vencedor. Ora, os que num momento dado 

dominam são herdeiros de todos os que venceram antes. A empatia com o 

vencedor beneficia sempre, portanto, esses dominadores. Isso diz tudo para o 

materialista histórico. Todos os que até hoje venceram participam do cortejo 

triunfal, em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão 

prostrados no chão (BENJAMIN, 1994, p.225). 

Para Benjamin, Marx está inserido numa noção iluminista de progresso, e aponta três 

conceitos base para toda a estrutura teórica de sua obra, a saber, a luta de classe do 

proletariado, o curso de evolução histórica e a sociedade sem classes. Através de várias lutas 

de classe, a humanidade alcança, no curso da evolução histórica, a sociedade sem classes, 

sendo que esta não é concebida como meta final de uma evolução histórica. 

Na tese XVIII, Benjamin apresenta o tempo messiânico como (Jeztzeit): “O ‘agora’, 

que como modelo do messiânico abrevia num resumo incomensurável a história de toda a 

humanidade, coincide rigorosamente com o lugar ocupado no universo pela história humana” 

(BENJAMIN, 1994, p. 232).  

No segundo apêndice, Benjamin discorre sobre o princípio judaico que não comporta 

um interrogatório sobre o futuro, sobre este nada pode ser dito e prever o futuro é rivalizar 

com o próprio Deus. Na tentativa de esclarecer essa relação de Benjamin com o messianismo, 

Matos apresenta, em nota, os principais traços do messianismo. 

A ordem do mundo é injusta, mas o responsável por isso são os homens; a redenção 

passa pela restauração da justiça; a redenção está prometida e virá no momento certo; a vinda 

do Messias será anunciada através de alguns sinais; uma preparação universal para chegada 

do tempo messiânico, este tempo é pleno, já que vem depois da conflagração universal e 

destruiu a injustiça do mundo presente; apenas alguns serão redimidos pelo Messias. (Cf. 

MATOS, 1989, p. 112) 

O messiânico é definido como um devir sem meta final, uma constante incompletude e 

exatamente por isso na tese XII o proletariado é apresentado como uma classe oprimida em 

combate e não como revolucionária, pois só pode ser assim considerada quando romper com o 
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tempo histórico tradicional e dominante, não é a classe revolucionária em si, mas apenas 

alcança a condição de revolucionária se arriscar a interrupção histórica, que seria a preparação 

para o tempo messiânico. 

“A vivência (Erlebnis) quer o único e a sensação, a experiência (Erfahrung) quer 

aquilo que é sempre o mesmo” (MATOS, 1989, p. 70). A relação entre a experiência e 

vivência se revela um paradoxo, a vivência é tratada como algo único e irrepetível enquanto 

que a experiência é a repetição do mesmo, o que sinaliza a dialética existente entre ambas. Na 

experiência há repetição, numa perspectiva especial, o que mais se esquece de forma profunda 

é que mais retorna como “memória involuntária”. (Cf. MATOS, 1989, p. 113) Carla Milani 

Damião, em seu livro Sobre o declínio da “sinceridade”, explicita a relação entre estes dois 

conceitos da seguinte forma: 

O conceito oposto ao de Erfahrung é o de Erlebnis, palavra que escolhemos 

traduzir por vivência, mas que pode em geral ser tratada, igualmente à 

Erfahrung, como experiência. A Erlebnis corresponderia a uma forma social 

e psicológica, da auto-alienação humana. Esta oposição evidencia o papel 

que Benjamin confere ao sujeito na modernidade capitalista: alienado de si 

mesmo, ele representa o fracasso da articulação entre os pólos subjetivo e 

objetivo, o homem e o mundo. Esse fracasso é vivido e mesmo compensado 

pela experiência transmutada em Erlebnis: a vivência enfraquecida e 

individual (DAMIÃO, 2006, p. 57).  

O herói caracterizado por Benjamin está à margem e exatamente por isso, não tem 

experiência. Na Erfahrung, o tempo é qualitativo e a unicidade se quebra sob o impacto do 

choque, do involuntário do tempo e do acaso. A experiência pode ser comparada ao olhar do 

anjo melancólico da história. Olgária Matos afirma que o anjo benjaminiano é o mesmo de 

Baudelaire, Klee e Rilke “são receptáculos de uma reserva de não-senso, para que se possa 

passar ao sentido” (MATOS, 1989, p. 69).  

Na perspectiva histórica de Benjamin, os heróis são marginais (podemos falar até em 

anti-herois), a melancolia acaba por colocar anjos, príncipes, conspiradores numa relação de 

distância em relação ao seu mundo. O melancólico vive num estranhamento, pois os objetos e 

sujeitos da contemplação alegórica pertencem à dimensão do rejeitado; assim também está o 

poeta na grande cidade, e ele transforma o sentimento de perda que é o spleen em matéria de 

reflexão, “como a melancolia, o spleen transforma a história em natureza” (MATOS, 1989, p. 

71).  

Matos retoma a comparação estabelecida entre o Angelusnovus e o melancólico feita 

por Rouanet: “é da mesma estirpe da que o melancólico. Mergulha tão fundo na substância da 
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história que percebe sua natureza de ruína sob o olhar alegórico, as fachadas desabam [...] a 

beleza se evapora e a morte finalmente se desvenda como a verdade da vida, retribui o olhar 

que lhe dirigem os vivos, atrás das órbitas vazias de uma caveira” (ROUANET, 1981, p. 23-

24).  

A cidade é a mônada modernidade, o que é revelado nas galerias e passagens 

parisienses. No início do capitalismo ainda era possível permanecer fora da multidão sem ser 

absorvido por ela, assim o fez o poeta que vivia refugiado nas Passagens, observava a 

multidão, transformava-seem cúmplice desta, já que é através do movimento da multidão que 

ele enxerga a cidade, que é considerada também um microcosmo da modernidade: “a cidade é 

um corpo onde se inscrevem emoções e paixões, experiências intransmissíveis e singulares 

que o poeta alegorista canta” (MATOS, 1989, p. 72). 

Agora todos vivem atentos, os olhos perdem a capacidade de olhar, transformam-se 

em dispositivos de segurança, sempre em busca de soluções para que possa evitar o spleen, 

essa perda da dimensão do olhar aponta para a dissolução do sujeito moderno, “não há mais 

sujeito em um mundo no qual as leis de mercado regem a vida de cada um, mesmo daquele 

que lhe pareceria escapar” (MATOS, 1989, p, 73-74). O sujeito não é visto mais em sua 

dimensão humana, foi transformado em objeto ou ser- humano- mercadoria e quem melhor 

exemplifica isso, é a prostituta, que vende a atividade mais sagrada, o amor e por isso se 

transforma em mercadoria. “[...] o amor pelas prostitutas é a apoteose da empatia com a 

mercadoria [...] é processo abstrato de identificação, é perda da aura” (MATOS, 1989, p.74). 

Com o esquecimento do indivíduo e sua integração à vida da grande cidade, vêm, 

como consequência, a amnésia social. A partir desta, o passado é arquivado e com isso se dá a 

perda da memória e também do pensamento crítico. “A amnésia é esquecimento, repressão da 

atividade humana e social que refaz a vida social” (MATOS, 1989, p. 74). O flâneur, uma 

figura de resistência, habita num universo privado de memória, caminhando na madrugada, 

quando a cidade lhe é devolvida. Já o trabalhador moderno, assim como o jogador, perdeu a 

dimensão da experiência, seus trabalhos são vazios de conteúdo, sendo movido pelo eterno 

começar a partir do nada. 

A cidade racionalista é superficial e liquida as referências individuais e coletivas, 

então são suprimidos os festejos que faziam da cidade um espaço coletivo. “O bairro tinha ele 

próprio, seus microlugares, suas aventuras, sua identidade. [...] Festas religiosas, políticas, 

privadas ou públicas se sucediam. Fanfarras, desfiles, procissões, bailes, quermesses faziam 
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da cidade [...] o bem de uma comunidade diversa” (MATOS, 1989, p. 79). Com o surgimento 

e consolidação do capitalismo, as manifestações culturais dão lugar à exposição de 

mercadorias e aos jogos de prazer. 

A fisiognomia das grandes cidades sofre diversas alterações, transformaram-se num 

espaço de diversas possibilidades, desvios, passagens, ruas de mão-única. A partir dos 

labirintos das cidades e da mercadoria, Benjamin chega aos labirintos da história e a realidade 

social é múltipla. As passagens com suas ruas, galerias e edifícios, são lugares de trânsito de 

mercadorias que são expostas, “aí a sociedade se sonha a si mesma, petrificada em um tempo 

utópico” (MATOS, 1989, p. 81).  

A infância é entendida por Benjamin como “reserva de energia”, o adulto precisará 

sempre voltar a sua infância, esta viagem é com objetivo de buscar a promessa de felicidade, é 

na infância que está o poder da individuação, a memória. “O ontem ainda obscuro torna-se o 

lugar de onde se projeta no hoje” (MATOS, 1989, p. 87). O adulto volta à memória num 

momento privilegiado, o da recordação. 

Os velhos e as crianças são os que não esquecem, o poeta e o crítico lutam contra o 

esquecimento, o passado como arquivo inerte é a matéria- prima do historicismo, que também 

é responsável pela repetição, sob o domínio desta o passado é arquivado e o indivíduo é 

integrado. “Tal como o poeta, a criança é aquela que está à margem do mundo e é capaz de 

reencantá-lo” (MATOS, 1989, p. 90). Já que não se confunde com a multidão da grande 

metrópole. 

O anjo apresentado nas teses é configurado em seu fracasso, como incapaz de cumprir 

sua missão, e esta é a caracterização do olhar melancólico voltado para o passado, “Ele 

gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra 

do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las” 

(BENJAMIN, 1994, p. 226). Assim como o AngelusNovus, Baudelaire e também Benjamin 

também foram testemunhas da desintegração e ruínas da metrópole moderna.  

Matos chama atenção para as duas interpretações que Benjamin utiliza para explicar o 

anjo da história, a saber: “uma messiânica (para quem a origem é o fim) e outra melancólica 

(o futuro é progresso e barbárie). Mas a tese VII as reúne: o anjo que contempla as ruínas está 

impedindo de agir e se debruçar sobre “os que jazem no chão e é impulsionado ao futuro)” 

MATOS, 1989, p. 113). 
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Este livro da professora Olgária Matos fecha a década de 1980, talvez por isso 

percebamos que alguns estudiosos brasileiros são citados, a saber, Sérgio Paulo Rouanet, 

Michael Löwy e WilliBolle. Na avaliação da tese de doutorado, Jeanne Marie Gagnebin 

compunha a banca. O capítulo no qual ela se refere a Walter Benjamin trata mais detidamente 

da Filosofia da História e, por isso, é recorrente citações e análise das Teses sobre o conceito 

de História. Outros trabalhos43 do filósofo alemão e também a autores que foram citados por 

ele são também considerados. 

                                                           
43Drama Barroco alemão; Charles Baudelaire: Um lírico no auge do capitalismo; Alguns temas em Baudelaire; 

A criança, o brinquedo e a educação; Haxixe e Infância berlinense. 
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Capítulo III: Um exemplo de crítica: a função revolucionária do escritor como produtor 

O intelectual é o inimigo nato da mentalidade 

pequeno-burguesa, porque a todo momento 

tem que vencê-la dentro de si. 

Walter Benjamin 

No início do ensaio sobre a obra de arte, Benjamin afirma que a superestrutura se 

modifica mais devagar do que a mudança ocorrida no âmbito da produção industrial. Afirma 

também que Marx, quando lançou seus prognósticos sobre o capitalismo, não pôde verificar 

as mudanças ocorridas na superestrutura que, de acordo com Benjamin, levaram mais de 

cinquenta anos para afetar todos os setores da cultura. Eis o início da passagem no referido 

ensaio: 

Quando Marx empreendeu a análise do modo de produção capitalista, esse 

modo de produção ainda estava em seus primórdios. Marx orientou suas 

investigações de forma a dar-lhes valor de prognósticos.  Remonto às 

relações fundamentais da produção capitalista e, ao descrevê-las, previu o 

futuro do capitalismo. Concluiu que se podia esperar desse sistema não 

somente uma exploração crescente do proletariado, mas também, em última 

análise, a criação de condições para sua própria supressão. (BENJAMIN, 

1994, p.165). 

Podemos dizer que sua tarefa no ensaio sobre a obra de arte é dupla: por um lado 

assumir a herança marxiana e seus prognósticos transpostos para a cultura; por outro, 

acrescentar a esta prognósticos novas categorias estéticas que desmascaram a utilização da 

arte pela política e prometem cunhar um processo de politização da arte. Neste plano, é 

possível cruzar vários interesses e críticas desenvolvidas anteriormente por Benjamin em 

alguns de seus ensaios. A ideia de crise da experiência compõe o pano de fundo da crítica 

benjaminiana aos modelos que não assimilaram a mudança ocorrida na modernidade. O 

processo de esvaziamento ou declínio da experiência sustenta, portanto, a crítica a modelos 

que falseiam a recomposição de um passado não mais existente, construídos como uma 

espécie de fachada política. Para denunciar a “estetização da política”, Benjamin recusa 

utilizar categorias estéticas já conhecidas e cria novas às quais opõe a ideia central de “aura”, 

como aquela que reúne a experiência de um passado mágico e religioso não mais existente. 

Passamos a esclarecer um pouco mais sobre este conceito, de forma a percebê-lo como 

um conceito articulador do pensamento de Benjamin. Ressaltamos ainda que a intérprete no 

Brasil que ressaltou a importância do entendimento deste conceito, tributário do pensamento 
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sociológico da época e desenvolvido em relação ao tema da crise da narração, foi Jeanne 

Marie Gagnebin, quem, sem dúvida, é a que mais reflete a interpretação de Benjamin na 

Alemanha, quando percebemos o destaque ao conceito de Erfahrung em obras de referência 

para o estudo do autor, como os dois volumes de Conceitos benjaminianos(Benjamins 

Begriffe) e o Manual Walter Benjamin(Walter Benjamin Handbuch) 44. 

O tema da crise da narração como fruto da crise entre uma oposição de diferentes 

estados sociais é de longo alcance na tradição filosófico-literária alemã, do Romantismo de 

Jena, ao Classicismo e muito presente nos cursos de estética de Hegel. Este aspecto histórico 

hegeliano foi, por sua vez, revitalizado pela Teoria do romance de Georg Lukács, livro 

diretamente citado por Benjamin como fonte de referência em O narrador.  Ressalvamos, no 

entanto, que o ensaio "O narrador" possui uma visão antropológica de um modelo de 

sociedade artesanal sem remissão histórica ao período medieval, embora este seja várias vezes 

mencionado no ensaio em questão.  Além do tema da crise da experiência que estrutura o 

ensaio, sabemos que a escrita deste teve por base observações antropológicas de seu período 

de exílio em Ibiza, na Espanha, local para o qual vários exilados judeus alemães se dirigiam 

por ser economicamente acessível 45. 

As consequências da mudança do processo produtivo, a saber, o declínio da 

experiência coletiva, Erfahrung, e o surgimento da Erlebnis, experiência individual, marca a 

mudança na vida dos cidadãos das grandes cidades, os quais caminham numa velocidade 

maior, assim como o trabalho industrializado adquire um aspecto serial e acelerado em 

comparação com o trabalho artesanal. A mudança de experiência para vivência corresponde à 

mudança ocorrida no comportamento das pessoas, que resulta da mudança social, do 

surgimento das metrópoles modernas. Nos grandes centros, as pessoas começam a caminhar 

num ritmo “desordenado”, marcado pela automatização. Neste contexto, surgem as figuras da 

modernidade, a saber, o flâneur, o dândi, o jogador, a prostituta: tipos sociais que não passam 

despercebidos, pois conseguem burlar a normatização imposta pelo capitalismo.   

                                                           
44Cf. OPITZ,M./WIZISLA, E. (Organizadores) Benjamins Begriffe. Erster Band. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 

2000 e LINDNER, Burkhardt (Organizador) Benjamin Handbuch.Leben-Werk-Wirkung.Stuttgart/Weimar, J.B. 

Metzler, 2006. 

 
45Cf, VALERO, Vicente. Experienciay pobreza. Walter Benjamin enIbiza, 1932-1933. Barcelona: 

EdicionesPeninsula, 2001 e ‘Cartas de laépoca de Ibiza’, Ed. Pre-textos, 2008. 
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O conceito de experiência percorre seus escritos desde um pequeno texto de 

juventude46, no qual ele criticava a suposta experiência dos mais velhos ao utilizaremum 

discurso dominador, mas que  tinha  como  base  a experiência  individual.  Nesta abordagem 

utilizaremos apenas os textos da década de 30, em específico “Experiência e pobreza” e “O 

Narrador”, nos quais Benjamin detecta o enfraquecimento da Erfahrung (experiência no 

sentido coletivo). 

O declínio da experiência é reunido a outra forma de “miséria” que, segundo 

Benjamin, em “Experiência e pobreza”, foi instaurada na sociedade, a saber, o 

desenvolvimento da técnica e a renovação de diversos segmentos que poderíamos hoje 

chamar de recursos espirituais de “auto-ajuda”, como a ioga, a astrologia, quiromancia, entre 

outros. O problema apontado pelo filósofo alemão, é que essa renovação não é legítima, pois 

está a serviço apenas de uma transformação aparente da realidade.  A pobreza da experiência 

é algo que atinge toda humanidade, e como consequência disso, instaura o surgimento de um 

novo tipo de barbárie47. 

A crise não é restrita à experiência, mas também à narração. Benjamin define o 

narrador como alguém capaz de “aconselhar” entendendo como causa desta perda o fato de 

que as experiências já não são mais “comunicáveis” ou intercambiáveis. É preciso sempre 

supor que Benjamin fala em troca de experiências e que, portanto, a comunicação não é a 

jornalística, de mão única, mas aquela que se estabelece como troca humana. Em 

consequência disso, a narração também está em crise, como o filósofo alemão explicita na 

seguinte passagem: “A arte de narrar está definhando porque a sabedoria – o lado épico da 

verdade – está em extinção”. (BENJAMIN, 1994, p. 201). 

 Tendo em vista o ensaio “O Narrador”, percebemos que o tema da crise da experiência 

e da narração é impregnado de nostalgia, ao passo que o ensaio “Experiência e Pobreza”, ao 

menos parcialmente, parece ser marcado por umcomportamento  vanguardista que anuncia 

um sentido positivo de barbárie. Este termo, quase sempre carregado de conotação negativa 

em sua oposição com a civilização, aparece apenas neste ensaio. Poderíamos fazer a história 

da recepção deste termo para perceber como este repercutiu tendências revolucionárias em 

sentido destrutivo e mesmo panfletário, mas não é um termo que se mantém nos escritos do 

                                                           
46W. BENJAMIN, “Experiência”. In Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação, 2002, p.17. 
47A barbárie, que é resultado da crise da experiência, é considerada por Benjamin como positiva, já que através 

da pobreza de experiência, o bárbaro é levado a construir utilizando poucos recursos de maneira genial ou 

implacável, como os casos citados por ele: Descartes, Einstein, Newton e entre os artistas Paul Klee. . W. 

BENJAMIN. “Experiência e Pobreza”. In: Obras Escolhidas, 1996, p.116. 
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filósofo, o qual parece preferir utilizar o termo “destruição” 48 com maior frequência e 

positividade do que o de “barbárie”.  

No ensaio “O narrador” podemos apontar como causa do empobrecimento da 

experiência a mudançado  modo  de  produção  artesanal  para  o  modo  de produção 

industrial que se desenvolveu no século XIX. Com a instauração do sistema capitalista, é 

possível perceber em específico na economia que tal sistema validou e consolidou a produção 

em série. A partir de então, o trabalho assume características de uma cadeia de montagem, na 

qual o trabalhador deixa de conhecer todas as etapas do processo, especializando-se numa 

parte específica, sendo cada dia convocado a aumentar o ritmo de trabalho, obedecendo assim 

ao ritmo imposto pelo maquinário.  

Agora cada um solitário desenvolve sua atividade, que compreende apenas uma parte 

do processo, o que dificulta o intercâmbio de experiências, mesmo porque cada um fica preso 

a sua atividade, preocupado em cumprir a meta imposta, ou seja, os cidadãos passaram a 

seguir o ritmo industrial e, com isso, o ser humano foi reduzido à condição de mero 

instrumento de um todo que produz. 

Antes, o processo de produção era artesanal, seguia um ritmo desacelerado e abrangia 

atotalidade  da  fabricação  do  objeto,  respeitando assim  o  ritmo  natural  da  vida  dos  

produtores,  o  que  permitia  conservar  a tradição oral, a construção de uma experiência 

plena, que era também passada aos  mais  jovens,  sendo  que  esta  experiência devia  ser  

entendida  como  algo comum  a  várias  gerações e  por  isso  poderia  ser  compartilhada  e  

fortalecida pela palavra. 

Em consequência das alterações do processo produtivo, a experiência perde seu caráter 

coletivo, passando a ser cada vez mais individualizada. Essa forma em alemão Erlebnis, 

traduzida por vivência, caracteriza o indivíduo solitário. Se antigamente a experiência era 

construída pelo coletivo com base na figura do herói que o representava, já não existe na 

atualidade base sólida para experiência. Damião explicita esta dualidade da seguinte maneira: 

O conceito oposto ao de Erfahrung é o de Erlebnis, palavra que escolhemos 

traduzir por vivência, mas que pode em geral ser traduzida, igualmente à 

Erfahrung, como experiência.  A Erlebnis, corresponderia a uma forma 

social e psicológica de auto-alienação humana.  Esta oposição evidencia o 

                                                           
48 Não apenas o texto sob o título “O caráter destrutivo” sugere a utilização do termo, como a ideia da destruição 

na teoria da tradução, por exemplo, ocupa uma função importante, bem como a associação com o cenário de 

ruínas, no qual se insere a figura do alegorista. 
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papel que Benjamin confere ao sujeito na modernidadecapitalista: alienado 

de si mesmo, ele representa o fracasso da articulação entre os polos subjetivo 

e objetivo, o homem e o mundo. Esse fracasso é vivido e mesmo 

compensado pela experiência transmutada em Erlebnis: a vivência 

enfraquecida e individual (DAMIÃO, 2006, p. 57). 

 Para Sérgio Paulo Rouanet, quando Benjamin exprime a diferença entre os dois 

conceitos, o filósofo está ancorado numa dicotomia desenvolvida por Freud, o qual diferencia 

a experiência da vivência.  O comentador citado delimita o campo de ação, tanto da 

experiência coletiva quanto da vivência, da seguinte forma: 

Pertencem à esfera da experiência as impressões que o psiquismo acumula 

na memória, isto é, as excitações que jamais se tornaram conscientes, e que 

eram transmitidas ao inconsciente deixam nele traços mnêmicos duráveis. 

Pertencem à esfera da vivência aquelas impressões cujo efeito de choque é 

interceptado pelo sistema percepção-consciência, que se tornam conscientes, 

e que por isso mesmo desaparecem de forma instantânea, sem se 

incorporarem à memória. (ROUANET, 1981, p. 48). 

Segundo Benjamin, a narração não está apenas em crise, de fato caminha para 

extinção, o fim da narrativa tradicional é consequência do declínio da experiência, fato 

resultante das transformações ocorridas entre o final do século XIX e início do XX. Para o 

filósofo, o narrador transformou-se numa figura cada vez mais distante de nós, portanto é raro 

encontrar pessoas que saibam contar histórias.  É possível detectar seu enfraquecimento até 

quando solicitamos a alguém que narre diante de um grupo um acontecimento, o embaraço 

toma conta de todos (Cf.BENJAMIN, 1994, p.198). 

Dentre as narrativas escritas existentes, as melhores são as que menos se diferenciam 

das narrativas orais. Dentre os narradores anônimos, Benjamin aponta para a existência de 

dois tipos: o que já perambulou por diversos lugares e por ter andado muito, observou muita 

coisa, por isso, tem muito para contar sobre os mais variados assuntos; e o outro, sedentário, 

aquele que narra histórias da tradição, que foram passadas de geração a geração. 

Benjamin afirma que narradores natos possuem o senso prático bastante aguçado.  Por 

conta disso, pode-se afirmar que o narrador tem por prática fornecer aos outros, ensinamentos, 

conselhos. O fato é que, quem não sabe narrar, contar uma história, não tem condições de 

aconselhar ou até mesmo receber um conselho.  Porém, esta prática é considerada por muitos 

como algo ultrapassado, a causa desse fenômeno é que deixamos de trocar experiências. No 

que tange a arte de aconselhar, eis a definição utilizada por ele: 
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Aconselhar é menos responder a uma pergunta que fazer uma sugestão sobre 

a continuação de uma história que está sendo narrada. Para obter essa 

sugestão, é necessário primeiro saber narrar a história (sem contar que um 

homem só é receptivo a um conselho na medida em que verbaliza a sua 

situação) (BENJAMIN, 1996, p. 200). 

 A narração já estava em processo de enfraquecimento, mas este foi agravado com o 

desenvolvimento das forças produtivas industriais. É fato que existe uma correspondência 

entre a vida particular e a coletiva, assim como também é forte a possibilidade do intercâmbio 

de experiências entre as gerações, o que é possibilitado pela memória e a produção artesanal 

fazia com que a tradiçãooral  fosse  mantida.  Na industrialização, a tradição oral é 

desprezada, pois houve uma alteração da apreensão do tempo, a narrativa se apresenta como 

um trabalho artesanal e quando este sistema é ultrapassado, põe em risco o intercâmbio de 

vivência e o exercício de contar e recontar uma história, já que o contar está intimamente 

ligado ao cotidiano. O indivíduo isolado não mantém contato com a tradição. 

 Segundo Benjamin, o primeiro sinal da morte da narração é o surgimento do romance 

no início da modernidade, sendo que a difusão deste só foi possível com o surgimento da 

imprensa.  Nesta perspectiva, não é possível objetar quando Benjamin afirma que “se a arte da 

narrativa é hoje rara, a difusão da informação é decisivamente responsável por este declínio” 

(BENJAMIN, 1994, p. 203). Ademais, o romance é bastante diferente da narrativa, pois esta 

retira o conteúdo apresentado da experiência, tanto da sua vivência como daquela relatada 

pelos outros, ao passo que o romance germina do isolamento. 

 Walter Benjamin constatou que a narrativa entrou definitivamente em declínio entre 

1914 a 1918, momento noqual  a  humanidade  presenciou  a Primeira Grande Guerra.  Para 

Benjamin, este fato não é estranho, nem contraditório porque, de acordo com ele, a vivência 

da guerra não dotou estes homens de experiências comunicáveis, já que foram retirados do 

contexto no qual sempre viveram, para enfrentarem nos campos de batalha a terrível 

experiência da guerra, como ele afirma: 

Porque nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas 

que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência 

econômica pela inflação,a experiência  do  corpo  pela  guerra  de  

material  e  a  experiência ética pelos governantes (BENJAMIN,  1994,  

p.  115). 49 

                                                           
49Importante ressaltar que Benjamin afirma ipsis litteris em “O narrador”, que a crise da experiência tenha se 

agravado, por conta da infeliz experiência da guerra e o emudecimento gerado por esta. 
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Quando os soldados voltaram da guerra, estavam emudecidos, incapazes de relatar os 

horrores vivenciados. Podemos apontar este como um dos motivos pelos quais a narrativa 

entrou em processo de extinção, já que o narrador utiliza como matéria-prima a troca ou 

transmissão de experiência, quando esta permanece trancada, incapaz de ser libertada, põe em 

risco a existência da narrativa. 

Em vários momentos, Benjamin reflete sobre a arquitetura em sentido ambivalente. 

Ela tanto pode ser o sintoma do isolamento do burguês em seu lar, durante o século XIX, 

como adquirir o sentido de barbárie positiva no início do século XX. No final do século XIX, 

quando as relações sociais passavam por diversas modificações, a arquitetura passou a 

valorizar o interior das residências, a fimde  tornar  o  ambiente  mais  aconchegante,  já  que  

as referências  coletivas sofriam drásticas alterações.  Por esse motivo, tornou-se necessário 

transmitir aos ambientes residenciais as marcas de seu proprietário, como Jeanne-

MarieGagnebin explicita na seguinte passagem: 

A casa particular torna-se uma espécie de refúgio contra o mundo 

exterior hostil e anônimo.  O indivíduo burguês, que sofre de uma 

espécie de despersonalização generalizada, tenta remediar este mal por 

uma apropriação pessoal e personalizada redobrada de tudo que lhe 

pertence no privado: suas experiências inefáveis, seus sentimentos, 

suamulher, seus filhos, sua casa, e seus objetos pessoais 

(GAGNEBIN, 1999, p. 59). 

Já no início do século XX, a arquitetura surge com uma renovação, as construções de 

vidro, que rompem com a caracterização do típico lar burguês, com seus bibelôs, poltronas e 

cortinas nas janelas, ou seja, com tudo que faça alusão ao dono ou ao desespero do dono de 

manter seu último refúgio pleno de significado no contexto de uma sociedade que o 

despersonalizou. No vidro nada se fixa, assim como nada permanece às escondidas, sendo 

assim, torna-se impossível encontrar rastros de seus proprietários, o que caracteriza de 

maneira totalmente diferente dos burgueses. 

 O mundo moderno não se apega ao passado, busca construir a partir do que restou, se 

permite uma existência baseada na neutralidade, por conta disso este mundo pode ser 

representado pela frieza e transparência do vidro e as marcas que são nele deixadas, devem 

ser removidas assim como a sujeira o é, pois os modernos fizeram questão de ensinar e 

propagar a importância de não deixar sinais, em outras palavras, “Apague os rastros!”, o que 

fica melhor explicado quando  lemos o poema  de Bertolt Brecht,  no  qual ele descreve as 

condições que são impostas aos moradores das grandes urbes. 
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 Torna-se, portanto, patente nos escritos citados o predomínio da Erlebnis, em 

detrimento da Erfahrung. Sob o domínio daprimeira,  surge  como  alternativa  outro  tipo  de  

narração baseado  na  vivência  particular.  Neste contexto, o romance encontra um fértil 

terreno. Já que este gênero literário não busca fundamentar-se na tradição, ao contrário, 

independe da experiência coletiva, sendo originado na solidão, e o homem solitário que vive 

sob aégide  da  experiência  individual não  tem condições de aconselhar e muito menos de 

recebê-los. 

O narrador, ao contar uma história, tem pretensão de ser perpetuado no outro, seu 

ouvinte passará a história adiante e à medida que ela for recontada receberá novos dados a fim 

de cumprir a sua função de aconselhar. O romance pode auxiliar e até mesmo promover a 

reflexão, no entanto, não transmite ensinamentos. Ele pode destruir sua própria forma a fim de 

criar um outro gênero, sem nomeação. Como o fez Proust no seu livro Em busca do tempo 

perdido. 

Benjamin reconhece que a humanidade ficou mais pobre e que todos os bens do 

passado foram trocados pela imprevisibilidade do futuro; o homem, por conta da organização 

imposta pelo capital, tornou-se um indivíduo solitário, sem família, amigos e experiência, 

sendo que esta última foi substituída pela vivência, marcado pela individualidade e solidão. O 

surgimento do romance é uma “evolução” (involução) que só foi possível com o aparecimento 

da imprensa. Esse acontecimento culminou na morte da narrativa, já que o romance se 

diferencia de todas as formas de prosa, sendo que este tem sua origem no sujeito isolado que 

não tem condições de dar conselhos; enquanto o narrador extrai da própria experiência o que 

conta aos outros. Os meios de comunicação, os grandes veiculadores de informações, são 

igualmente também responsáveis pelo declínio da narração. O mundo está se afogando em 

meio a tantas notícias, que nada mais fazem do que prestar serviço à informação, sendo que 

estavem  a  público  com  todas  as  explicações.  A narrativa evita explicar os fatos, isso 

deveria ficar ao encargo do leitor. 

 

3.1- Tendência política e qualidade 

Vimos, portanto, que em sua teoria da narração, Benjamin dialoga com uma tradição 

sustentada pela ideia da crise da experiência. Entre um escrito e outro, Benjamin mostra a 

ambiguidade da perda da experiência do passado, do tipo de sociedade culta, pré-capitalista. 
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No entanto, a nostalgia não impede a ele indicar, na ruptura, um movimento de (re)construção 

da própria narração, desde que esta não venha travestida com gêneros que já se tornaram 

inexpressivos. 

Nosso interesse agora é apresentar o que para Benjamin pode ser entendido como 

revolucionário, ao notar que este sentido surge como medida de possibilidade no contexto 

literário e político no momento da instalação de uma barbárie política de fato, sem a 

qualificação positiva. Com os ecos do nazismo alcançando o debate literário francês, 

procuraremos, nesta parte, perceber como a perspectiva crítica de Benjamin é revolucionária 

ao realizar a crítica do que se supunha ser revolucionário. Neste sentido, a apresentação do 

debate literário em que o posicionamento político era de fundamental importância naquele 

contexto, podemos afirmar que, por meio deste, percebemos a vertente o libera da ortodoxia 

da esquerda. O texto em questão é “O autor como produtor” 50, palestra apresentada no 

Instituto de Estudo para o Fascismo em 1934, na qual Benjamin desenvolve uma crítica 

contundente sobre o escritor engajado que não é revolucionário na escrita.   

No que tange ao nosso interesse nesta monografia, embora alguns estudiosos de 

Benjamin discordem do tom radical do texto, por ser um escrito do período de exílio, 

consideramos que a tradução deste texto no Brasil auxiliou intelectuais brasileiros a confiar 

nesta perspectiva crítica de esquerda, de modo a tomar distância da esquerda ortodoxa e 

esteticamente retrógrada em vários aspectos. A conferência "O autor como produtor" possui o 

engajamento dos discursos do período de exílio em Paris, período no qualfrequentava 

congressos de escritores nos quais se debatia principalmente posicionamentos políticos. A 

conferência não possui um caráter nostálgico, tal qual o ensaio O narrador, mas aponta – 

como em outros ensaios – para um entendimento mais aprofundado da associação entre 

política e criação artística, concedendo a esta uma autonomia em relação aos gêneros já 

consagrados pela tradição. Diante das transformações econômicas, das quais emerge a técnica 

como opressora de uma classe, a arte que se quer revolucionária deve utilizardos  próprios 

meios  de  opressão  – a  técnica  – para  criar  e  libertar,  mesmo  que inconscientemente, os 

que se encontram sob seu jugo. O que demanda uma nova maneira de se pensar a criação 

artística em função da produção e dos meios de produção que surgiram com o capitalismo. 

                                                           
50Texto publicado no Brasil, na coletânea Sociologia pela editora Ática, organização e tradução de Flávio Kothe, 

no ano de 1985. 
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Assim faz-se necessário analisar alguns escritos de Walter Benjamin tratando de 

mostrar o impasse narrativo no contexto da modernidade, e o papel que cabe aos escritores ao 

reconhecerem sua posição no processo produtivo. A partir da crítica empreendida por Walter 

Benjamin no que diz respeito às mudanças ocorrida entre a imprensa, autor, leitor e 

intelectuais, pretendemos demonstrar que, para o autor, é possível vislumbrar na crise um 

questionamento quanto à possibilidade de criação por meio de uma fusão das formas literárias 

relacionadas à técnica. 

O filósofo admite, portanto, que essa fusão será de modo mais ou menos intenso.  É 

importante que os escritores analisem sua posição no processo produtivo, pois dessa maneira, 

outras pessoas que fazem parte do processo manifestariam solidariedade com o proletário de 

maneira sóbria. Cabe ao intelectual orientar suas atividades, para, no limite, aumentar a 

qualidade técnica e revolucionária de seu trabalho. Benjamin acredita que o escritor deve 

conhecer sua posição no processo produtivo para não se apresentar como um puro intelectual, 

isto é, alienado e pseudamente “auratizado”. Nesse sentido, a inteligência do puro intelectual 

que advoga em favor do fascismo é posta em questão. 

No período da década de 1980, constatamos a importância da teoria crítica na 

reabertura política do Brasil, e consequentemente do “marxismo ocidental” 51 para a esquerda 

brasileira que estava tentando se reconstruir a partir deste período. Assim, ressaltamos o 

destaque dado por esta esquerda ao Instituto de Pesquisa Social. A trajetória trágica de 

Benjamin acabou sendo tomada como referência por um grupo que vivenciou um período 

ditatorial.  

Podemos resumidamente dizer o marxismo ocidental é resultado do fracasso das 

revoluções proletárias nas zonas avançadas do capitalismo europeu após a Revolução Russa. 

José Guilherme Merquior ressalta três características centrais do marxismo ocidental: “a) sua 

temática proeminentemente cultural; b) sua visão firmemente humanística do conhecimento; 

c) seu amplo ecletismo no que concerne ao equipamento conceitual” (MERQUIOR, 1989, p. 

19). Sendo assim, percebemos as semelhanças entre as características do referido marxismo, a 

                                                           
51O termo “marxismo ocidental” foi utilizado na primeira metade do século XX para delimitar a produção 

intelectual de pensadores marxistas que não residiam nos países do leste europeu nem na União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS). Na década de 1950, Maurice Merleau- Ponty desenvolveu um estudo sobre Georg 

Lukács, no qual ressaltou a importância deste para o desdobramento do marxismo. Na perspectiva de Merleau-

Ponty, o marxismo não deve ser entendido como verdade absoluta e nem como o portador de todas as 

repostas.Na perspectiva do diplomata brasileiro, José Guilherme Merquior “Na verdade a própria expressão 

‘marxismo ocidental’ parece ter sido criada por Maurice Merleau-Ponty, num espírito determinista” 

(MERQUIOR, 1987, p. 13). 
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revisão crítica do marxismo pelos membros e participantes do Instituto de Pesquisa Social e a 

importância deste para a difusão do marxismo ocidental. 

Enquanto o interesse dos marxistas tradicionais estava fundado na economia e política 

da luta de classes, os marxistas ocidentais tinham grande interesse pela cultura. Os intelectuais 

do marxismo ocidental em suas produções teóricas desenvolveram novos temas, ausentes do 

marxismo clássico, revelando um persistente pessimismo. No caso de Walter Benjamin, José 

Guilherme Merquior aponta como justificativa para seu posicionamento em relação à história, 

as violências vivenciadas.  

Pois ao passo que, em Benjamin, o odium historiae ao menos pode ser 

entendido como uma resposta à violência da época em que ele viveu, na 

sabedoria convencional dos “humanismos” de agora, a mesma rejeição da 

história moderna e da maioria dos seus valores sociais não possui essa 

desculpa. Com as fúrias do nazismo à solta, ou os expurgos de Stalin em 

curso, os excessos da Kulturkritik eram compreensíveis, senão justificáveis 

(MERQUIOR. 1987, p. 82-83). 

O marxismo ocidental proclamou a necessidade de repensar a teoria marxista e a 

própria relação com a prática social. Este marxismo deve ser entendido como um conjunto de 

ideias que abarca diversos autores, assim como suas intervenções teóricas e análises 

históricas. 

É, ao tempo, um produto típico da criativa cultura do primeiro pós-guerra e 

uma teorização em curso, reconhecível como tal (embora profundamente 

transformada) na produção da segunda geração da Escola de Frankfurt, 

agrupada em torno de Habermas, ou ainda, naquilo que ficou conhecido 

como marxismo estruturalista francês (MERQUIOR, 1989, p. 11).   

Nesta perspectiva, salientamos a importância do Instituto de Pesquisa Social, no que 

tange ao desenvolvimento do marxismo ocidental, estes que foram testemunhas da 

transformação do marxismo em ideologia de Estado, fenômeno que foi descrito no ensaiode 

Horkheimer “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”, publicado em 1937 na revista do Instituto e 

foram os pioneiros em desenvolver um trabalho empírico sólido e análise teórica séria.  

Sobre o deslocamento do predomínio da prática para a teoria, afirma Sader: 

Inevitavelmente a análise e a denúncia passaram a predominar sobre as 

propostas, as alternativas. Houve um deslocamento dos temas, mas também 

um deslocamento a favor da teoria desvinculada da prática política. Prática 

política sem teoria, teoria sem prática – os dois problemas passaram a pesar 

como um carma sobre o marxismo e a esquerda. A prática política da 

esquerda tendeu ao realismo, ao possibilismo, ao abandono da estratégia, 

enquanto a teoria marxista tendeu ao intelectualismo,a visões especulativas, 
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de simples denúncia, de polêmicas ideológicas em torno dos princípios, sem 

desdobramentos práticos. 52·. 

O Instituto para Pesquisa Social foi considerado como interdisciplinar e neomarxista. 

Entretanto, muitos desses teóricos admitiam que a tradicional teoria marxista era considerada 

insuficiente para explicar adequadamente o turbulento e inesperado desenvolvimento de 

sociedades capitalistas no século XX. Críticos tanto do capitalismo quanto do socialismo da 

União Soviética, suas escritas apontaram para a possibilidade de um caminho alternativo para 

a crítica da sociedade.  

Na conferência “O autor como produtor” de 1934, Benjamin que já estava em exílio, 

demonstra sua preocupação não apenas com a ascensão do capitalismo, mas com as 

consequências deste, a saber, as novas formas de produção impostas aos escritores, a questão 

da autonomia. Na década de 1980, no processo de abertura política do Brasil, após duas 

décadas de ditadura, um debate sobre a autonomia do escritor/intelectual, em muito auxiliava 

o entendimento da situação vivida. 

No texto “O autor como produtor”, Benjamin utiliza uma frase de Ramón Fernandez 

como epígrafe: “Trata-se de ganhar os intelectuais para a classe trabalhadora, fazendo com 

que se conscientizem quanto à identidade entre suas preocupações espirituais e suas condições 

de produtor”. Benjamin deixa claro, portanto, que seu objetivo é discutir o problema do 

intelectual como produtor. Logo no início do texto, o filósofo alemão estabelece uma 

diferença entre o escritor burguês e o “progressista”. O primeiro produz obras voltadas para o 

divertimento, não sabe que pode escrever sobre o que mais lhe interessa ao passo que o 

segundo sabe que é livre, mas decide advogar em favor do proletariado, jogando por alto sua 

autonomia, o que nos conduz a uma aporia: nem o burguês é autônomo nem o progressista. 

 Quando se trata de analisar a tendência política de uma obra, percebe-se que esta 

fórmula é insuficiente para fazer uma avaliação sobre a tendência e a qualidade. A exigência 

que Benjamin aprova é que uma obra, mesmo que tenha tendência justa, ainda assim ela 

precisa ser dotada de qualidade criativa. Embora esta formulação seja verdadeira, ela não 

pode ser adotada como uma lei a ser seguida, sem passar por uma prova, o que fica 

evidenciado na seguinte afirmação: 

                                                           
52SADER, E. O indissolúvel nexo entre teoria e prática no marxismo. Disponível em 

http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materiaid=15965. Acesso em 3 de novembro de 

2013. 

http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materiaid=15965
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Pretendo mostrar-vos que a tendência de uma obra literária só pode ser 

correta do ponto de vista político quando for também correta no ponto de 

vista literário. Isso significa que a tendência politicamente correta de uma 

obra inclui sua qualidade literária, porque inclui sua tendência literária 

(BENJAMIN, 1994, p.121). 

 Embora Benjamin acredite que poderia ter partido de outra perspectiva, seria a partir 

da questão da forma e conteúdo. Se assim o fosse, a análise estaria pautada em estereótipos. É 

necessário um tratamento dialético, pois não é possível trabalhar obra, livro, romances 

dissociados de seu contexto histórico. Ademais, o conceito de técnica faz com que os 

produtos literários possam ser analisados no aspecto social e materialista. Em contrapartida, 

este mesmo conceito é o ponto que representa a “superação dialética”, podendo assim 

representar um avanço ou retrocesso da técnica literária. 

 Ao mesmo tempo em que critica as imposições do capitalismo, não deixa de apontar 

as condições literárias russas, como otipo de escritor personificado por Tretiakov, quando, por 

exemplo, de sua ida para a Comuna Farol Comunista, na qual realizou diversos trabalhos. 

Benjamin o define como escritor operativo, aquele que é ativo, que não apenas comenta, mas 

participa ativamente das transformações sócio-culturais.  Não é preciso escrever apenas sobre 

o que vivenciou nesta perspectiva; ele afirma que o trabalho realizado por Tretiakov, não é de 

um escritor, mas de um jornalista ou até mesmo de um propagandista, posto que a função 

principal de um escritor não é participar intensamente da ação sobre a qual deseja escrever.  

 Por esse motivo, muitos escritores passaram a escrever sobre o que poderia despertar 

atenção desse mercado consumidor, muitos deixaram de tratar dos assuntos sobre os quais 

estavam preparados, para escrever sobre o que atraia o capital, ou seja, tem início a submissão 

da arte ao capitalismo. Isso fez com que a autonomia do autor desaparecesse, já que este 

passou a se dedicar ao atendimento de uma demanda de mercado, o autor passou a trabalhar a 

serviço do capital, deixando de lado a condição das classes sociais que sofriam por conta do 

capitalismo que tomava forma na Alemanha. 

 Nesta perspectiva, podemos apontar para o fato de que diversos intelectuais 

brasileiros, em determinado período da Ditadura Militar, foram obrigados a deixar de escrever 

sobre o que estavam preparados e qualificados, terminando por buscar outras estratégias de 

sobrevivência, já que muitos destes foram obrigados a deixar não apenas seus trabalhos, mas 

até o país. No período de ditadura brasileira, a autonomia dos escritores, era uma quimera 

distante. 
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 Benjamin julgava que se encontrava num período de fusão de formas literárias, o 

ponto crítico deste acontecimento é que habituais divergências perdem espaço, já que para 

unir formas literárias costuma-se anular as divergências ou diminuí-las ao máximo. É 

importante salientar que os gêneros literários oscilam de acordo com os períodos da história, a 

prova disso é que as epopeias e romances não existiam desde sempre. O fato é que o processo 

de fusão de formas literárias na obra é mais importante que a classificação de gêneros. Este 

tipo de comentário pode ser encontrado em outros escritos de Benjamin sobre literatura, 

escritores e sobre a discussão dos gêneros literários. Podemos encontrar referências no ensaio 

O narrador. Imagem de Proust, Crise do romance, entre os textos já traduzidos para o 

português. Na conferência O autor como produtor, em particular, o tema da fusão dos gêneros 

literários surge com mais intensidade. 

 O jornal é o gênero que necessita de uma alimentação diária, imposta pela impaciência 

do leitor, no qual impera a desordem literária, já que nele todos os gêneros literários se 

fundem. O objetivo dos redatores sempre é aumentar as vendas de seus exemplares, mas para 

que isso aconteça, o leitor deve ser estimulado a sentir-se representado. Por isso, é comum 

que os jornais abordem em suas matérias assuntos que alimentem a sede de informação do 

leitor, o jornal se coloca a serviço do seu leitor para sanar suas dúvidas, ao mesmo tempo em 

que deve representar a opinião do leitor. 

 À medida que a imprensa segue o ritmo dos leitores a fim de sanar suas dúvidas e 

chamar sua atenção, a imprensa, para atender uma demanda, acaba por aumentar a variedade 

de temas e isso tende a diminuir a profundidade. Os temas são tratados com rapidez, sem o 

detalhamento devido. A principal consequência disso é que a distância entre autor e público 

desaparece, por conta disso, qualquer pessoa em determinadas circunstâncias (principalmente 

quando vê um assunto de sua realidade sendo abordado superficialmente, assim fica evidente 

que também pode fazer o ofício deste escritor e até melhor), percebe-se na condição de autor, 

sendo em algumas situações elevado à condição de colaborador. Fica evidente que nesta 

ênfase positiva em relação ao jornal uma dissonância com o ensaio O narrador, no qual 

Benjamin condena o jornal como meio esvaziador da experiência em sua plenitude. 

 Deve-se notar, contudo, que quando se trata da difusão de gêneros literários e da 

aproximação do leitor à condição de autor, Benjamin utiliza como exemplo a imprensa 

soviética. Na Europa ocidental, a imprensa não se constituiu como um instrumento que possa 

ser utilizado pelo produtor de maneira autônoma, crítica que condiz com a feita no ensaio 
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acima referido.  Para Benjamin, ela seria a melhor posição a ser ocupada pelo escritor, o 

problema é que a imprensa ainda é controlada pelo “inimigo”. Entender a crítica que 

Benjamin estabelece ao jornal como meio de fusão de gêneros literários é também, no 

contexto brasileiro, entender a que ela se aplica, e, além disso, admitir a importância deste 

meio, na recepção do pensamento da “Escola de Frankfurt”, em específico de Walter 

Benjamin no país, como já foi afirmado num capítulo anterior. 

Enquanto os escritores forem controlados pelo capital, eles encontrarão dificuldades 

em desenvolver sua escrita e suas tarefas políticas, como acontece quando o escritor trabalha 

no jornal. A inteligência burguesa no nível da opinião conseguiu avançar consideravelmente, 

mas como estava economicamente controlada, não conseguiu aliar sua técnica com as 

exigências dos meios de produção, ou seja, não alcançou, de fato, um desenvolvimento 

revolucionário. 

 Por conta disso, é absolutamente comum que o escritor se depare com a dificuldade de 

entender qual seu papel social. Segundo o filósofo alemão, muitas pessoas, inclusive alguns 

representantes da inteligência alemã, não almejaram um desenvolvimento revolucionário, não 

buscaram analisar sua atividade com relação aos meios de produção, por isso, não 

conseguiram desvendar como sua obra se situava dentro das relações sociais e de produção. 

Sendo assim, não é possível objetar algo contra Benjamin, quando este afirma: 

 [...] a tendência política, por mais revolucionária que pareça está condenada 

a funcionar de modo contra-revolucionário enquanto o escritor permanecer 

solidário com o proletário somente ao nível de suas convicções e não na 

qualidade de produtor (BENJAMIN, 1994, p 125-126). 

 O conflito espelha, por um lado, a polaridade que existia entre direita e esquerda, por 

outro, reflete tendências academicistas voltada para as vanguardas artísticas. O que surgia da 

esquerda era reprimido pelos nazistas. Consideradas as diferenças entre duas situações 

históricas distintas, podemos supor um sentimento semelhante pela esquerda brasileira, 

duramente reprimida pelos militares. 

 Na Alemanha, predominava naquele período a chamada “inteligência de esquerda”, 

com lugar de destaque no cenário político, gerando vários movimentos políticos, sendo os 

mais importantes considerados por Benjamin, e criticáveis, o “Ativismo” e a “Nova 

Objetividade”. Os intelectuais são convocados a se posicionar de maneira favorável à causa 

proletária, a protegê-los e defendê-los intelectualmente, já que eles não conseguem se 

defender de maneira satisfatória (eles sabem fazer greves, manifestações, porém não têm 
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condições de escrever sobre a sua causa com o mínimo de qualidade). Para Benjamin, no 

entanto, isso só é possível de funcionar quando o intelectual se solidariza com a causa 

proletária, não apenas no nível de suas “ideologias”, mas no âmbito de sua posição no 

processo produtivo. Com este posicionamento, o referido filósofo aborda o problema da 

função social do intelectual e seu papel na transformação da sociedade. 

 Abastecer e modificar o aparelho produtivo são coisas completamente distintas. 

Mesmo porque, o aparelho burguês de produção dotou suas obras apenas de uma “aparência 

revolucionária”. Diante de tudo isso, vários artistas dotam suas obras de um caráter 

revolucionário, conclamam seu público para a luta contra a direita. Em alguns casos, o desejo 

de acusar e até mesmo denunciar determinadas práticas, supera o cuidado com a qualidade, 

vários debates acontecem sobre esta problemática. A esse respeito Benjamin afirma que 

mesmo que uma obra defenda algo que é justo, isso não é motivo para que ela não tenha 

qualidade, ou seja, que o autor não tenha rigor técnico. 

 Vários instrumentos e formas foram alterados pela “inteligência progressista”, cujo 

objetivo era o de pôr os meios de produção à disposição das lutas de classe, para este 

fenômeno Bertolt Brecht deu o nome de “refuncionalização”. O fato é que, embora fosse algo 

questionável e até reprovável, abastecer o aparelho produtivo continuou a receber a 

colaboração do escritor rotineiro, ainda que este fosse qualificado como socialista. 

 A reportagem surge como um tema da “Nova Objetividade”, neste mesmo contexto, 

aponta-se o avanço da imprensa ilustrada e do rádio. Com o advindo deste tema, criou-se o 

predomínio do objeto, todo aparelho tem seu funcionamento real. Foi por intermédio deste 

movimento que a reportagem virou moda, o mesmo aconteceu com a miséria que, num dado 

momento, foi transformada em objeto de fruição, consumo e diversão.  Benjamin afirma 

que nos anos vinte na Alemanha, houve muitas publicações sobre temas revolucionários, mas 

isso não conseguiu pôr em risco a classe que controlava o aparelho burguês de produção. No 

Brasil, aconteceu algo semelhante, mesmo num período de ditadura, diversas foram as 

publicações sobre temas revolucionários, vide a recepção do Instituto de Pesquisa Social, e a 

expansão de seus ideais nesta época, o que culminou no boom da década de 1980. O processo 

de democratização marcado por publicações sobre o que teria sido a ditadura, livros, revistas, 

trabalhos acadêmicos, filmes, que retratam as violações promovidas pelos militares, pouco 

serviu para que os “culpados” por esses crimes fossem punidos de fato.  
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O que fica evidente pra nós é que a perspectiva crítica de Benjamin é revolucionária ao 

realizar a crítica do que se supunha ser revolucionário. Este tipo de reflexão auxiliou 

intelectuais brasileiros a confiar nesta perspectiva crítica de esquerda, de modo a tomar 

distância da esquerda ortodoxa e esteticamente retrógrada em vários aspectos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi o de pensar a recepção de Walter Benjamin no Brasil, de 

maneira a incluir no mapeamento desta recepção o interesse político pela Teoria Crítica da 

Escola de Frankfurt. Na escolha dos textos que marcam a recepção de Benjamin na década de 

1980 no Brasil, indicamos as edições e os tradutores dos textos publicados no período e a 

importância destes na difusão do pensamento de Benjamin. Como dissemos incialmente, 

tomamos o cuidado em não entrar num debate estéril, que seria a nosso ver, determinar a 

paternidade ou maternidade desta recepção, mas consideramos frutífero entender, na recepção 

do pensamento de Benjamin do período, qual a repercussão desta na esquerda brasileira no 

processo de redemocratização do Brasil. 

Para algumas estudiosos, o pensamento de Walter Benjamin sofre a dificuldade de ser 

enquadrado em apenas uma categoria ou campo do conhecimento. Podemos afirmar que, 

propositalmente ou não, Benjamin é o autor que melhor transita por esferas do conhecimento 

e talvez esta seja a causa de seus escritos serem utilizados por estudiosos de diversas áreas de 

conhecimento: Sociologia, Letras, Teoria da Comunicação, Filosofia, entre outras. 

Percebemos ao longo de nossa investigação que a recepção do pensamento do principal 

colaborador do Instituto de Pesquisa Social, começou de forma bastante incipiente a partir da 

década de 60, mas foi ao final desta, em 1970, que pela primeira vez o ensaio “A obra de arte 

da era de sua reprodutibilidade técnica” foi publicado, primeiro em uma coletânea de textos 

da área de comunicação organizada por Luís Costa Lima 53 e, em 1975, na edição da Coleção 

Os Pensadores da Editora Abril, no volume dedicado a Escola de Frankfurt . Em ambas as 

edições utilizou-se a tradução de José Lino Grünewald relativa à terceira versão do famoso 

ensaio. 

 Foi possível constatar que a partir de então, a divulgação dos escritos de Benjamin no 

Brasil foi aumentando, inclusive durante a Ditadura Militar no Brasil, mas alcançou seu 

apogeu após a abertura do país no início dos anos 80. Principalmente com as publicações da 

editora Brasiliense. Ressaltamos também a importância das editorasCivilização Brasileira, 

Tempo Brasileiro e Editora Abril (na referida Coleção Os pensadores) já que através delas foi 

apresentado ao público brasileiro os primeiros textos não apenas de Benjamin, mas da Teoria 

Crítica em geral. 

                                                           
53 LIMA, Luís Costa (org). Teoria da cultura de massa. Rio de Janeiro: SAGA, 1970.  
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 Tanto estas editoras foram importantes no processo de divulgação, quanto aspequenas 

editoras das Universidades que faziam uma discussão mais especializada sobre as 

publicações. Assim como também, os Jornais: Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, O 

Jornal do Brasil, em cadernos especiais, retratam a importância da discussão teórica desses 

autores no desenvolvimento de uma crítica especializada. 

Ao longo da etapa inicial deste estudo, evitamos a tendência de apontar um 

responsável pela recepção das obras de Walter Benjamin no Brasil e exatamente por isso 

analisamos livros publicados na década de 1980 no Brasil, tendo em vista que seus autores até 

hoje são considerados referência no estudo deste filósofo e crítico literário. Como afirmamos 

na Introdução, os textos que foram submetidos à análise na sequência deste estudo são: de 

Sérgio Paulo Rouanet - Édipo e o Anjo Itinerários Freudianos em Walter Benjamin de (1981); 

de Jeanne Marie Gagnebin, Os cacos da História (1982) ; o livro O marxismo da melancolia 

de Leandro Konder (1988) e de Olgária Matos, um capítulo de Os arcanos do inteiramente 

outro de (1989).  

Na construção da dissertação, foi importante revisar, de modo mais abrangente, a 

recepção do chamado marxismo ocidental, representado pelo Instituto de Pesquisa Social. 

Mesmo sob um prisma crítico do que seria esta nomeação de marxismo ocidental, foi 

importante perceber nos escritos analisados, que se tratava de uma esquerda revisitada, de um 

marxismo separado do totalitarismo, reunido com a teoria psicanalítica. O viés interdisciplinar 

e aplicado da teoria crítica é outra característica que chama a atenção no Brasil com a 

tentativa de se implementar um tipo de atividade intelectual  semelhante em institutos de 

pesquisa como o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), fundado em 1969 

54. 

 Nossa intenção foi a de ressaltar a importância de Walter Benjamin no processo de 

redemocratização do Brasil. Ao ser apresentado como um “fracasso exemplar” por Jeanne 

Marie Gagnebin no pequeno livro da Brasiliense, verifica-se na recepção desta apresentação, 

que este intelectualque teve uma existência marcada pelo fracasso, mesmo sendo, segundo a 

autora, “tão lido e tão pouco entendido”, permaneceu nas mais diversas áreas, uma figura de 

resistência e de acuidade crítica reconhecida por aqueles que demonstram interesse sobre 

aspectos culturais, políticos, econômicos e exatamente por isso, permanece um fonte viva de 

                                                           
54O CEBRAP foi fundado em 1969 por professores da Universidade de São Paulo (USP) que haviam sido 

afastados da universidade pelos atos institucionais do regime militar.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
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interesse para reflexões em diversas áreas do pensamento. Talvez a própria questão da 

interdisciplinaridade corresponda a essa chama perene de seu pensamento, pois ele permite o 

filosofar aos não filósofos, o teorizar sobre a literatura aos filósofos, o refletir sobre o método 

aos não filósofos historiadores, pedagogos, cientistas sociais, comunicólogos, artistas, 

músicos, escritores e leitores afins. 
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