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RESUMO 

 

Nossa tese desenvolve um método de leitura sobre a proposta de Walter Benjamin a 

uma filosofia vindoura, especificando a importância do conceito de experiência 

(Erfahrung) para a fundamentação de uma metafísica do tempo presente. Partimos do 

estudo de como se deve ler Benjamin e depois analisamos o que se pretende resgatar do 

legado kantiano conforme indicado em um texto de sua juventude “Über das programm der 

kommenden philosophie” escrito entre 1917-1918, a fim de suscitar o debate sobre a 

vitalidade de uma “filosofia vindoura” enquanto “metafísica do presente”. A pesquisa parte 

da releitura dos textos juvenis de Benjamin comparado com outros textos da maturidade 

que propõem um novo conceito de experiência como base estético-histórica a uma filosofia 

do “tempo-presente”. A tese discute o desafio de uma metafísica na atualidade em face da 

crise da ciência e de falência dos modelos explicativos da realidade na filosofia, por 

analogia com a atitude do criticismo kantiano em sua contraposição à metafísica dogmática 

de seu tempo. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Walter Benjamin – tempo-presente – metafísica – experiência – 

filosofia da atualidade. 
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ABSTRACT 

 

Our thesis tracks down and explores a method of reading Walter Benjamin´s texts and 

examines his proposal to a "coming philosophy" by highlighting his higher concept of 

"experience" (Erfahrung) for the foundation of a metaphysics for the Now-Time. 

Accordingly, it starts first from the application of the method and analyzes what is to be 

rescued from the Kantian legacy, as indicated in Benjamin´s youth "Program for a coming 

Philosophy" (1917-1918). Then, to discuss and evaluate Benjamin´s project of a "coming 

philosophy" several youth´s texts are compared with later texts which propose a new 

concept of experience as both aesthetic and historical basis for a philosophy of "Now-

Time" (Jetztzeit). Finally, by analogy with Kant´s critical attitude against dogmatic 

metaphysics the challenge of metaphysics today is discussed, especially Benjamin´s 

proposal to "Now-Time-Metaphysics" within the context of crisis and bankruptcy of 

explanatory models of reality in philosophy.  

Key-Words:  Walter Benjamin – Now-Time – Metaphysics – Experience – Contemporary 

Philosophy. 
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RÉSUMÉ 

 

Notre thèse développe une méthode de lecture propos Walter Benjamin proposée une 

philosophie à venir, spécifiant l'importance du concept d'expérience (Erfahrung) pour 

fundamentation d’une métaphysique de ce temps présent. Nous partons de l'étude de 

comment lire Benjamin et ensuite analyser ce qui est destiné à secourir le legs kantien tel 

qu'indiqué dans un texte de sa jeunesse "Über das Programm der Philosophie kommenden" 

écrit entre 1917-1918 pour susciter le débat sur la vitalité d'une «philosophie venir» 

comme «métaphysique du présent." La partie de la recherche de la relecture des textes 

Benjamin jeunes par rapport avec d'autres textes d'échéance proposer une nouvelle concept 

d'expérience comme base esthétique et historique à une philosophie de "temps présent". La 

thèse discute au défi d'une métaphysique aujourd'hui face à la crise de la science et de la 

faillite des modèles explicatifs de la réalité dans la philosophie, par analogie avec l'attitude 

de la critique kantienne dans son opposition à la métaphysique dogmatiques de son temps. 

 

 

MOTS-CLÉS: Walter Benjamin – temps-présent - métaphysique - expérience - 

philosophie d'aujourd’hui. 
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Introdução 

 

Nossa tese desenvolverá uma leitura sobre o projeto de Walter Benjamin e o 

resgate da filosofia crítica de Immanuel Kant, especificando a importância do conceito de 

experiência (Erfahrung) para a fundamentação de uma metafísica do tempo presente. 

Partiremos do estudo do que se pretende resgatar do legado kantiano para servir de 

referencial filosófico, como indicado no projeto de Walter Benjamin, para suscitar o debate 

sobre a vitalidade de uma “ontologia da atualidade” que assuma os contornos de uma 

“filosofia vindoura”. Filosofia projetada a um futuro que está por vir, mas que no tempo 

presente, da época vivida por Walter Benjamin, já se apresentava em alguns detalhes 

históricos e teóricos manifestos. E Benjamin, mesmo com o caráter não sistemático de seu 

pensamento, e isto é metodológico para ele, a partir do retorno e revisão ao legado 

kantiano, busca desenvolver uma teoria da experiência, que sirva de fundamento para 

leitura e compreensão da realidade. Também defenderemos a viabilidade de tal projeto, 

mesmo quando muitos filósofos contemporâneos propõem criticamente o fim da metafísica 

e a inversão paradigmática da filosofia.  

Filósofos como Wittgenstein, Marx, Heidegger já propuseram um fim da 

filosofia fundamentada em bases metafísicas, radicalizando o desafio de pensar 

criticamente contra essa tendência. A proposta de estudar a possibilidade de uma 

Metafísica do tempo presente surgiu com o estudo dos textos benjaminianos, 

especificamente com um texto de sua juventude que nos convidou a este desafio. O ponto 

de partida se encontra em uma problemática benjaminiana esboçada em: “Über das 

programm der kommenden philosophie”1, escrito entre 1917-1918. Neste escrito Benjamin 

aponta como a tarefa primeira para a fundamentação de uma filosofia vindoura o resgate 

crítico dialético das ideias de Kant, enfatizando nessa tarefa a vital importância do conceito 

kantiano de experiência. Para tanto, Benjamin recorre aos Prolegômenos...2, publicado por 

Kant em 1783, no qual estabelece as bases filosóficas e epistemológicas a toda metafísica 

                                                           
1 BENJAMIN, Walter. Über das programm der kommenden philosophie. In:_____. Gesammelte Schriften 

II·1. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991b. pp. 157-171  / BENJAMIN, Walter. Sur le programme de la 

philosophie quit vient. In.: Walter Benjamin: Œuvres I. França: Gallimard, 2000. pp. 179-197. 

2 KANT, Immanuel. Prolegômenos a toda metafísica futura que queira apresentar-se como ciência. 

Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 2003. 
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futura que se fundamente em bases antropológicas e científicas; isto é, que leve em conta o 

conhecimento da experiência. Pois, apesar da proposta metafísica kantiana de um 

“conhecimento puro” dos objetos, a possibilidade de tal conhecimento só pode ser dada na 

experiência. Benjamin recorre também à Crítica da Razão Pura,3 escrita por Kant em 

1781, dentre outras obras kantianas, como podemos verificar na leitura do seu “Programa 

para uma filosofia vindoura” (doravante denominado simplesmente de “Programa” ou 

“Programa de 1918”).  

No complemento ao estudo benjaminiano da obra de kantiana, nossa pesquisa 

também propõe a consideração da importância de outros livros de Kant para melhor 

compreensão do Programa Benjaminiano. Para tanto, será fundamental o recurso à leitura e 

exposição de alguns aspectos importantes de outras obras tais como: Os progressos da 

metafísica4, opúsculo que Kant escreve para responder a uma pergunta formulada 

originalmente em francês pela Academia Real das Ciências de Berlim, em janeiro de 1788, 

sobre quais eram os progressos reais da metafísica na Alemanha desde a época de Leibniz 

e de Wolff5, onde Kant aponta os limites da metafísica dos dogmáticos, incluindo aí 

Leibniz e Wolff. Também o resgate dos textos antropológicos kantianos, que 

corroborariam e ilustrariam muito bem a reflexão colocada por Benjamin na época da 

escrita do seu Programa, vai contribuir em muito no esclarecimento dessa tarefa para a 

fundamentação de uma filosofia baseada em um novo conceito superior de experiência no 

presente. 

A partir desta abordagem teórica do pensamento benjaminiano que já se inicia 

em seus primeiros escritos da juventude, o objetivo do nossa pesquisa é resgatar a 

atualidade do que teria de mais importante no legado kantiano, sobretudo a leitura 

benjaminiana do seu conceito de experiência (Erfahrung), além de ressaltar a atualidade do 

pensamento e das ideias de um clássico da metafísica. Nossa tese também apresentará os 

prolegômenos a uma nova concepção de metafísica que atenda aos apelos benjaminianos 

por uma filosofia vindoura. Para a realização desta filosofia vindoura, a tarefa primeira 

consiste em pensar um conceito de metafísica com base em uma ontologia da realidade 

presente. A tese proporá a discussão do desafio da possibilidade de uma metafísica na 

atualidade a partir da crise vivenciada pelo modelo paradigmático de ciência newtoniana; 

                                                           
3 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. 5.ed. Tradução de Artur Morão. Lisboa-Portugal: Calouste 

Gulbenkian, 2001. 
4 KANT, Immanuel. Os progressos da metafísica. Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1995. 
5 MORÃO, Artur. Advertência do tradutor. In: KANT, Immanuel. Os progressos da metafísica. Tradução 

de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1995. p. 9. 
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bem como a partir da crise dos fundamentos e mediante a falência de muitos modelos 

explicativos da realidade na filosofia. Para isso tem como modelo o criticismo kantiano 

aplicado na análise da metafísica tradicional e dogmática em sua época. 

Nos chamados textos juvenis de Benjamin, Kant aparece com uma decisiva 

importância para a formação do seu pensamento e o desenvolvimento da crítica e do 

conceito de experiência. Foi importante, para esta inspiração kantiana nos textos de 

Benjamin, o retorno dos estudos kantianos às universidades alemãs, logo na primeira 

década do século XX, principalmente a partir de uma interpretação das ideias de Kant 

feitas por um neokantiano, Hermann Cohen, que publica em 1871 o livro Kants Theorie 

der Erfahrung, (aqui trabalhamos com a tradução francesa “La théorie kantienne de 

l’expérience”)6. E é na crítica a este conceito de experiência identificado como 

“positivista” por Benjamin, que o mesmo inicia sua especulação acerca do resgate e 

releitura de Kant para a reflexão acerca da teoria do conhecimento, da linguagem e para a 

fundamentação de um novo conceito de experiência rumo a uma metafísica do tempo 

presente que se lance ao futuro.  

Portanto, a tese pretende apresentar elementos de uma teoria da experiência em 

Benjamin, que se inicia com os seus primeiros escritos e permanece sendo abordada em 

diferentes enfoques em grande parte de suas obras posteriores. Apresentamos uma teoria 

da experiência em Benjamin, que, além de manter alguns aspectos da influência kantiana, 

imprime certa originalidade ao politizar o conceito de experiência no resgate de suas 

dimensões estética e, sobretudo, histórica, que a direciona a uma tarefa transformadora de 

crítica desconstrutiva da história e da tradição filosófica. 

A fundamentação do conceito de “metafísica do tempo presente”, que também 

pode ser chamada de “metafísica da experiência”, de acordo com Benjamin, embora parta 

da releitura crítica da tradição filosófica, é de derivação kantiana. Teremos a oportunidade 

de verificar a partir da leitura de suas obras, sobretudo nos Prolegômenos7, onde Kant 

reflete sobre a pergunta lançada pelo mesmo a respeito da possibilidade de uma metafísica 

futura como ciência. No entanto, com Kant e indo além de Kant, Benjamin resgata o 

conceito de experiência kantiano, para fundamentar uma metafísica futura, que superaria o 

legado de seu mestre ao indicar caminhos diferentes do caminho da ciência e da filosofia 

modernas.  

                                                           
6 COHEN, Hermann. La théorie kantienne de l’expérience. Paris: Cerf, 2001. 
7 KANT, Immanuel. Prolegômenos a toda metafísica futura que queira apresentar-se como ciência. 

Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 2003. 
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Para a compreensão dessa concepção de metafísica da experiência valorizada e 

enfatizada por Benjamin será de fundamental importância abordamos em nossa tese 

algumas passagens na Crítica da Razão Pura8, para uma breve introdução ao papel do 

conceito de experiência na filosofia kantiana; inclusive para compreensão de sua posição 

nesta metafísica atual na contraposição ao idealismo dogmático da tradição. Nosso objetivo 

não é realizar nessa tese a abordagem aprofundada da Crítica da Razão Pura.9 

Estudando o conceito de experiência em Benjamin, partindo de uma leitura do 

que propõe como releitura do legado kantiano em seus escritos da juventude e 

confrontando isso com os textos benjaminianos da maturidade encaminharemos nossa 

reflexão ao que se denomina “atualidade” na filosofia contemporânea. O conceito de 

atualidade em nossa tese partirá da teoria benjaminiana de tempo presente (Jetztzeit), como 

podemos perceber na obra sobre as ‘Teses sobre o conceito de História’10, que foi a última 

obra escrita por Benjamin antes de sua morte, que representa, de acordo com nossa 

abordagem, o coroamento de seu pensamento aplicado ao contexto histórico11. Resgatamos 

esse conceito de ontologia da atualidade no pensamento de Michel Foucault12 em sua 

relação à obra Benjaminiana, que mostra a interface desses dois filósofos contemporâneos 

com a influência kantiana mediada pela leitura de ambos do poeta Charles Baudelaire, 

como nos aponta Kátia Muricy13. Essa temática foi tratada como um tópico do capítulo 5. 

A tarefa consiste em unificar o novo conceito de experiência metafísica e sua relação 

dialética com o conceito de tempo presente (Jetztzeit), para situarmos as bases ontológicas 

da filosofia vindoura em nossa realidade atual, como proposta por Benjamin.  

Nos nossos estudos também verificamos que Benjamin afirma que a tarefa 

primeira da filosofia vindoura é demonstrar a atualidade de importantes aspectos do 

                                                           
8 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. 5.ed. Tradução de Artur Morão. Lisboa-Portugal: Calouste 

Gulbenkian, 2001. 
9 Sobretudo da parte referente às Analogias da Experiência, que seria fundamental para um outro estudo 

específico sobre a atualidade do conceito de experiência em Kant em uma releitura crítica. Isso demandaria 

outra pesquisa e uma outra tese. Inclusive o Capítulo sobre as analogias da experiência na obra de Kant não 

foi comentado diretamente por Benjamin em seu Programa de 1918. 
10 BENJAMIN, Walter. Teses Sobre o Conceito da História. In:_____. Magia e Técnica , Arte e Política. 

7.ed. São Paulo: Brasiliense, 1994b. BENJAMIN, Walter. Illuminations: essays and reflections. New York: 

Schocken Books, 2007. 
11 Doravante denominaremos apenas “Teses de 1940” ou simplesmente “Teses...”. 
12 FOUCAULT, Michel. O que são as luzes? In: _____. Arqueologia das ciências e História dos sistemas 

de pensamento. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2005. (Col. Ditos & Escritos, II.) / FOUCAULT, 

Michel. Qu’est-ce que la critique? Critique et Aufklärung. Bulletin de la Societé Française de 

Philolosophie. Paris, n. 2, pp. 35-63, abril/jun. 1990. 
13 MURICY, K. O heroísmo presente. Tempo social: Revista de Sociologia. USP, São Paulo, 7 (1-2), pp. 31-

44, out. 1995. 
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sistema kantiano14; e que a problemática a se resgatar no sistema kantiano reside 

fundamentalmente no âmbito da teoria do conhecimento e no da história. Para Benjamin, 

na gnosiologia kantiana, como em outra teoria do conhecimento, existem dois aspectos a se 

investigar: um de ordem duradoura ou transcendental e outro de ordem prática que é a 

experiência histórica da existência.  

O sentido da leitura de Benjamim aqui realizada leva em conta o caráter 

iconoclasta do próprio filósofo, que não se submeteu a nenhum sistema de pensamento, 

mesmo tento levado em consideração muitas abordagens clássicas, como a do marxismo, a 

da psicanálise freudiana, a da mística judaica; mas, delas se afastou para afirmar seu 

próprio modo de pensar. Podemos verificar ao longo da nossa tese como o Benjamin passa 

pelo campo da crítica marxista à sociedade capitalista, mas diverge do fundamento 

filosófico dessa referência por discordar do apego ao sistema historicista de pensar a 

história. Não negamos que o espírito revolucionário do marxismo tenha contagiado o 

ímpeto juvenil das ideias benjaminianas, mas a influência nietzschiana foi decisiva para 

inspirá-lo na crítica aos sistemas filosóficos da tradição, presos à aceitação de um 

determinismo triunfante e otimista na história. O marxismo, para Benjamin, é mais um 

método de crítica e denúncia à história vigente do que uma fundamentação e explicação da 

própria história, como bem enfatiza Gagnebin15. Mas, ele faz isto não para se aproximar e 

se aferrar à teologia da mística judaica, como afirma em seu texto supracitado a professora 

Gagnebin; pois, da mesma forma que Benjamin se relaciona de maneira iconoclasta com o 

marxismo, ele procede com a mesma intensidade com a mística judaica e com os demais 

sistemas de pensamento, como veremos ao longo de nossa tese. 

É também um objetivo filosófico, embora secundário, a discussão sobre as 

condições de possibilidade de um conhecimento filosófico acerca do Ser mesmo diante da 

experiência submetida à temporalidade determinante e determinada. Experiência enquanto 

objeto e condição temporal para o conhecimento; caracterizando a experiência estética 

como fundamental para o projeto benjaminiano a uma ontologia do presente, que tem no 

tempo presente (Jetztzeit), definido fragmentariamente por Benjamin em suas Teses de 

1940, o elemento fundante para as bases para uma ontologia da atualidade, e se traduz nos 

prolegômenos para uma metafísica do tempo presente. 

                                                           
14 BENJAMIN, Walter. Sur le programme de la philosophie quit vient. In.: Walter Benjamin: Œuvres I. 

França: Gallimard, 2000a. p. 179. 
15 GAGNEBIN, Jeanne Marie. Walter Benjamin: Os cacos da história. 2.ed. São Paulo: Brasiliense, 1993. 

(Col. Tudo é história, 147). p. 50-1. 
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Neste sentido, a problemática da metafísica da experiência como metafísica do 

tempo-presente é ampliada com o desenvolvimento da discussão sobre a investigação de 

uma ontologia nos marcos de uma fenomenologia da presença, como metafísica do 

fenômeno, mostrando a relação de proximidade e ruptura entre Benjamin e o 

existencialismo e sua crítica radical ao historicismo e ao método da empatia histórica como 

veremos no Cap. 4, e sobretudo no tópico sobre a relação dialético-filosófica de Benjamin 

com Heidegger no Cap. 5. 

Nossa tese também mostrará em que consiste o que denominamos de teoria 

benjaminiana da experiência, fundamental para compreendermos a atualidade e 

originalidade de Benjamin em um diálogo com o pensamento de alguns de seus 

contemporâneos, como apresentaremos no capítulo 5, que trata do pensamento 

benjaminiano frente a crise filosófica da modernidade. 

Por fim, a tese também apresentará logo em seu capítulo inicial um estudo 

sobre a escrita filosófica benjaminiana e o seu papel na formação crítica e reflexiva do 

leitor; bem como, apresenta o Benjamin, pensador crítico empreendido na luta pela 

revolução social e política e sua contribuição ao debate atual sobre a crise da filosófica na 

contemporaneidade. E servirá para explicação de como esse tipo de escrita relaciona 

dialogicamente diversos autores para exposição de sua teoria da experiência.  

A leitura do que se segue no capítulo inicial será significadora para entender 

como se pode entender o estilo alegórico, quase literário do pensamento benjaminiano para 

melhor se compreender como o mesmo constrói uma escrita filosófica inovadora que 

marca época na aurora da contemporaneidade. É como nos ensina Habermas em seu texto 

Filosofia e ciência como literatura? no qual enfatiza que o horizonte da atualidade está se 

deslocando, e os tempos mudam “tempora mutantur”16. A forma de pensar e escrever 

também muda. Segundo Habermas,  

Juristas como Savigny, historiadores como Burckhardt, psicólogos como 

Freud e filósofos como Adorno, eram ao mesmo tempo escritores 

importantes. Todo ano a Academia Alemã para a linguagem e Poesia 

(Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung) confere um prêmio para 

a prosa científica. Nem Kant nem Hegel não poderiam ter expressado 

adequadamente seus pensamentos se não tivessem imprimido uma figura 

totalmente nova à linguagem tradicional de sua especificidade. 17 

                                                           
16 HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1990e. p. 236 
17 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit. p. 235 
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E pelo estilo alegórico e atual de seus escritos veremos como Benjamin exige 

do leitor a atividade de perscrutar o não-dito em seu texto, o que já motiva a reflexão 

filosófica pela busca do sentido. O primeiro capítulo abre os demais por ser uma exposição 

do que muda com a filosofia vindoura da contemporaneidade, que é a ênfase na linguagem 

como doadora de sentido que se lança para além da metafísica tradicional.  
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1. Sobre ler Benjamin no não-dito de seus escritos. 

1.1. Os rumores tempestuosos do silêncio: hermenêutica e fragmento. 

 

Para entrar no caminho de uma possível compreensão do pensamento de 

Walter Benjamin é fundamental dialogar silenciosamente com os seus escritos, escutando o 

que está por trás de sua aparente forma expositiva. Calando-se para melhor ouvir o 

estrondoso grito do sentido oculto e silencioso que podemos retirar do diálogo com seu 

texto, ouvindo o ruminar do pensamento meticuloso do autor, contrariando qualquer 

tentativa de enquadrá-lo em sistemas tradicionais de pensamento, mesmo que isto soe 

estranho aos que procuram meios fáceis de compreensão dos seus escritos. Como afirma 

uma grande estudiosa da obra benjaminiana: 

 

O sentido das palavras de quem fala confere o silêncio de quem escuta. O 

valor das palavras mede o silêncio. Consequentemente, com esta 

abordagem incorpora o silêncio a seus escritos como parte constitutiva 

dos mesmos. Sua escritura reproduz o mecanismo funcional do 

pensamento tal como se desenvolve no diálogo18. 

 

Já a partir do seu texto “Metafísica da juventude”19. Benjamin tem seu 

pensamento praticamente consolidado, demonstrando logo cedo a sua genialidade 

filosófica e o seu estilo próprio de escrita filosófica.  Nos seus escritos, a filosofia flui em 

ato, remete o leitor a uma constante reflexão para a apreensão do conteúdo latente em cada 

frase. Assim, conforme a estudiosa acima citada,  

 

Benjamin começa a adquirir um estilo próprio no qual não só lhe importa 

a reflexão de suas ideias, mas também sua forma expositiva. Inicia um 

processo de depuração e poetização da linguagem filosófica, obrigando 

ao leitor deter-se para refletir em cada frase, tal como ter que parar para 

meditar e firmar sua forma20. 

 

Nesse sentido, qualquer apressada interpretação dos seus escritos é falar o que 

não se disse ou dizer o que não se escutou. Escutar o silêncio das palavras em seus textos é 

se imaginar sentado ao seu lado, quem sabe em um excêntrico bar de Marselha, 

acompanhado de um raro vinho de frente ao Mediterrâneo, embriagando-se com a fumaça 

do pensamento meditante e tecendo diálogos intermináveis sobre o que ele escreveu; é 

como uma viagem para longe, mas dentro de nós mesmos. 

                                                           
18 LUCAS, Ana. Introducción. In: BENJAMIN, Walter. La metafísica de la juventud. Barcelona: Paidós - 

I.C.E / U.A.B., 1993, p. 28 [Tradução Nossa - TN] 
19 BENJAMIN, Walter. Metafísica de la juventud. In: _____. La metafísica de la juventud. Barcelona: 

1993. pp. 99-106. [TN] 
20 LUCAS, Ana. Op. Cit. p. 28. 
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O leitor se vê forçado a reconstruir em sua leitura o diálogo interior que 

Benjamin mantem consigo mesmo. Empregamos a palavra reconstrução 

porque é a que melhor se adequa à estrutura expositiva de seu 

pensamento, no qual as ideias surgem da ação detida do mesmo. 

Poetização da forma expositiva e exposição das ideias surgidas da 

detenção do pensamento como resultado de uma rigorosa reflexão interior 

são, a partir deste momento, duas das características essenciais de sua 

obra. 21 

 

 Reconstruir o texto do autor é se entregar ao exercício ativo da leitura, não 

se contentado com fórmulas fáceis e parâmetros pré-determinados de compreensão do 

texto escrito. Nessa reconstrução o diálogo torna-se vivo, o silêncio é a alma desse diálogo 

interior, e qualquer precipitação para enquadrá-lo em sistemas fechados de pensamento 

para melhor e mais fácil compreensão torna-se um erro que quebra e impossibilita a 

comunicação e entedia o pensamento. Nas palavras do próprio Benjamin, “o poder da 

palavra se manifesta verdadeiramente apenas quando se dirige ao silêncio interior”22. A 

isto podemos chamar de meditação ou contemplação, a interrupção do pensamento movido 

pelas experiências da tradição e a busca do sentido outro de uma nova forma de 

experiência, que revela o nosso ser. O pensamento que se interrompe para voltar para a 

coisa mesma que é a essência meditante do puro pensamento. 

O escutar o silêncio meditativo dos escritos de Benjamin é como o apelo 

heideggeriano ao meditar como mergulho inaudito no silêncio abissal em busca do sentido 

do Ser. “O apelo apenas silencia. O homem não presta atenção a este silêncio.”23 Esse ler o 

não-dito exige afastamento e estranhamento em relação ao texto fácil da exposição literal 

do texto lógico da ciência clássica. Ler o não-dito é ler alegoricamente os textos 

benjaminianos. O que nos remete aos rumores tempestuosos do silêncio requer um pensar 

liberto dos padrões tradicionais dos sistemas filosóficos cientificistas.  

 

Na filosofia e nas ciências do homem, muito mais do que na física, o 

conteúdo proposicional dos enunciados não pode ser separado da forma 

retórica de sua apresentação. E mesmo na física (Mary Hesse o 

demonstrou), a teoria não está livre de metáforas, necessárias para tornar 

plausíveis novos modelos, novos modos de ver e novas colocações de 

problemas (com o recurso intuitivo à fonte da pré-compreensão 

exercitada na linguagem coloquial). Não há nenhuma ruptura inovadora 

com as formas comprovadas de saber e com os costumes científicos sem 

                                                           
21 LUCAS, Ana. Op. Cit. p. 28 
22 BENJAMIN apud LUCAS, Ana. Op. Cit. p. 29 
23 HEIDEGGER, Martin. Construir, habitar, pensar. In: _____. Ensaios e conferências. 2.ed. Petrópolis: 

Vozes, 2001. p. 128 



20 

 

que haja ao mesmo tempo uma inovação linguística: quase ninguém 

questiona essa ligação.24 

 

Pensar de forma inovadora e em liberdade conduz o homem meditante ao seu 

infindável universo interior, desvencilhando-se dos imediatismos exigidos pela utilidade 

funcional da vida regrada pela técnica instrumentalizada, possibilitando a reflexão 

puramente filosófica. Pela razão calculadora não se pensa, apenas se pode calcular 

utilizando-se de técnicas e artifícios pré-determinados de concatenação de números e 

passos lógicos em uma ordem formal. O pensar filosoficamente livre é uma atividade 

puramente humana. 

É como bem nos diz Adorno na introdução aos escritos de Benjamin, sobre 

essa característica marcante de rompimento com a ordem da tradição presente em suas 

ideias. “Os pensamentos de Benjamin tem uma luz que dificilmente aparece no espectro de 

conceitos que pertencem a uma ordem anterior”. 25 

O pensar liberto dos conceitos da ordem filosófica anterior escuta o silêncio no 

diálogo com a intenção do autor presente nas entrelinhas dos seus escritos. Escutar e ler o 

não-dito é também esse mergulho no silêncio abissal que representa uma abertura para 

novos sentidos, para a descoberta e invenção da alteridade como o espaço para o infinito, 

visto que o abismo aqui assume a sua condição etimológica do universo do sem fim, o sem 

fundo. E isto é pensar contra a tradição da racionalidade que impõe a lógica comum das 

aparências para evitar a especulação meticulosa do contrário questionador.  

 

Isto não é devido à falta de conhecimento ou devido a uma imaginação 

indisciplinada que ele ignorou a tradição filosófica ou regras comuns da 

lógica científica, é porque ele a culpou por ser estéril, inútil, sem graça, e 

porque o poder esclerosado ou disciplinado da verdade era demasiado 

forte para se deixar intimidar pelo índice levantado do controle 

intelectual. 26 
 

Compreender Benjamin requer desprendimento e desconstrução do sentido fixo 

e padronizado da métrica poético textual que invadiu a filosofia dos não filósofos para 

ordenar seu pensamento calculador. Ler e compreender Benjamin exige um mergulho no 

interior do espaço manifesto que é ao mesmo tempo uma incursão em nosso interior 

meditativo, como quem se joga em um abismo que a cada invasão nos leva à profundidade 

                                                           
24 HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,  

  1990. p. 235 
25 ADORNO, Theodor Wiesengrund. Sur Walter Benjamin. France: Gallimard, 2001. p. 41 
26 ADORNO, T. W. Op. Cit. p. 43. 
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quase infinita de sua compreensão, mostrando que a queda no abismo é uma queda para o 

alto da significação complexa do seu pensamento. O abismo do silêncio exige do leitor 

uma postura reflexiva e meditativa que desafie os próprios limites do autor, imprimindo, 

dessa forma, sua própria autonomia criativa. Benjamin demonstra em seus textos 

filosóficos uma forma de escritura inovadora e atual. Nesse sentido, o novo tipo de 

escritura filosófica é como Habermas relata sobre o romance na segunda pessoa, que 

transforma o leitor num parceiro de jogo do autor, e pode conduzir o leitor a um nível 

aprofundado de reflexão. “O leitor e a leitora adquirem a autonomia para tomar uma 

posição com relação às reflexões emitidas por quem se defronta com eles, através de ‘sim’ 

e ‘não’ e para colocar em jogo opiniões próprias” 27. 

É por isso que falamos em cair no abismo como queda para o alto, pois o 

abismo etimologicamente é o sem fundo, o sem fim. Portanto, o pensamento benjaminiano 

nos eleva ao infinito da compreensão das coisas, a partir do entendimento de quanto é 

infindável nos caminhos de seu pensamento. E aí tem um recurso ao mistério da linguagem 

poética e esotérica. “O que Benjamin disse e escreveu deu a impressão de ser mistério”28. 

Ler os escritos de Benjamin é ler o próprio Benjamin, que por sua vez é uma metáfora em 

pessoa. Compreendê-lo exige o escrutínio meticuloso de quem interpreta os textos 

herméticos da cabala. É como tentar juntar os pedaços aparentemente desconexos de um 

mosaico. E é bem assim que o Benjamin se define em um de seus escritos autobiográficos. 

“Sou confissão mosaica” (Ich bin mosaischer Konfession)29. 

O conjunto das obras benjaminianas se inscreve no universo da linguagem 

enquanto fragmentos alegóricos. A alegoria em seu sentido etimológico deriva do grego: 

allos (outro) + agourein (falar, dizer), que expressa o “dizer o outro”. Assim, a leitura dos 

textos benjaminianos, eivados de alegorias, requer uma abordagem hermenêutica; pois, tais 

escritos, como as metáforas estéticas, nos remetem semanticamente a outros sentidos 

diferentes daqueles manifestos literalmente em seus termos. 

Um crucial exemplo da maturidade e desenvolvimento desta forma alegórica 

de escrita benjaminiana está nas Teses de 1940, que inaugura pela sua precisão filosófica 

uma nova hermenêutica histórica e diferente terminologia conceitual sobre Filosofia da 

História. Nas Teses de 40 bem como na obra do drama barroco alemão, conforme Bernd 

                                                           
27  HABERMAS, Jürgen. Op. Cit. p. 249 
28 ADORNO, T. W. Op. Cit. p. 41 
29 BENJAMIN, Walter. Gesammelte Schriften VI. Herausgegeben von Rolf Tiedemann und Hermann 

Schweppenhäuser. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1985. p. 215 
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Witte relata: “Tal como a alegoria e a escrita, a história se apresenta como uma massa de 

fragmentos sem significação interna.”30 Como propõe em seus escritos, de forma mais 

acentuada, nas teses benjaminianas podemos perceber o corolário de sua intenção 

alegórica, onde ele apresenta uma noção de historiografia estranha aos enunciados 

filosóficos dos clássicos da tradição. Portanto, tal como na ideia de história a linguagem 

em Benjamin também comunga do mesmo estilo alegórico de pensamento. E é no 

Trauerspielbuch que Benjamin declara seu próprio estilo de linguagem e escrita; como diz 

Bernd Witte, “O livro sobre o drama barroco alemão parte do primado da escrita... como 

alegoria”.31 E isto fica bem claro em sua própria forma de escrita, mal compreendida por 

muitos leitores de sua época, que buscavam um significado aparente e formal em seus 

textos. 

À intenção alegórica da escrita se junta o caráter revolucionário de suas ideias, 

que fogem aos cânones da ordem filosófica vigente. Basta ver que nessa sua escrita 

histórica, como uma nova historiografia, Benjamin refuta o ideal iluminista do progresso 

histórico em todos os seus pressupostos. A segurança do progresso racional, com a leitura 

das Teses..., perde sua validade inquestionável, pela qual se apresentara como critério de 

cientificidade nas elaborações dos filósofos e herdeiros da ilustração (Aufklärung) 32, e em 

particular na tradição historicista. A proposta é de uma história barroca, visto que, “história 

barroca é, neste sentido, anti- Aufklärung, anti-progresso.” 33  

A escrita benjaminiana assume um caráter político, além do filosófico, e 

aplicada à leitura crítico-desconstrutiva da história vai contra todos que advogam um 

progresso histórico-humano “no interior de um tempo vazio e homogêneo” 34, rumo a um 

fim (telos) absolutamente determinado. Portanto, do caráter alegórico e fragmentário dos 

seus escritos podemos extrair uma profunda reflexão filosófica, que conduz o leitor a uma 

postura político-transformadora em seu modo de ver a história. Assim, de simples 

                                                           
30 WITTE, Bernd. O que é mais importante: a escrita ou o escrito? Teoria da linguagem em Walter Benjamin. 

Dossiê Walter Benjamin. Revista USP, São Paulo, n. 15, set/out/nov. 1992. p. 88. 
31 WITTE, Bernd. Op. Cit. pp. 86-7. 
32  Vale salientar que a palavra alemã Aufklärung encontra-se traduzida para o português de duas formas:  

    iluminismo e esclarecimento; no entanto, ambas carregam em seu conceito não a referência ao período  

    histórico (época das luzes), mas uma caracterização do pensamento ontológico que advoga a filosofia  

     enquanto ciência do Absoluto e a realidade histórica enquanto manifestação teleológica de uma razão  

     instrumental, que remonta ao princípio de identidade do eleata Parmênides.  
33    MATOS, Olgária C. F. Os Arcanos do Inteiramente Outro: A escola de Frankfurt, a melancolia e a  

     revolução. São Paulo: Brasiliense, 1989.p. 61 
34    BENJAMIN, Walter. Teses Sobre o Conceito da História. in._____. Magia e Técnica, Arte e Política. 

2.ed.  São Paulo: Brasiliense, 1994b. (Obras Escolhidas, v. 1) Tese 13, p. 229 
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fragmentos podemos chegar a um nível superior de compreensão sobre o ideal de 

revolução contemporânea, que leva em conta uma crítica desconstrutiva da concepção de 

uma filosofia da história tradicional.  

Portanto, a escrita filosófica e o pensamento do filósofo alemão, Walter 

Benjamin, aqui estudado, para ser entendido sob uma orientação desmistificadora e limpo 

dos vícios reducionistas dos seus leitores, precisam ser compreendidos à luz de uma 

montagem, uma bricolage semioticamente surrealista de citações, que semanticamente 

possibilitam ao olhar do leitor novas abordagens. “Nesse processo o texto é de fato 

desenvolvido numa estrutura policêntrica, uma estrutura que tem tantos centros quantos 

leitores-escritores, e todos eles estão ausentes nela”. 35 

Em seu texto alegórico Benjamin aplica o fragmento como técnica de colagem 

de citações em uma constelação que encontra seu sentido na montagem de suas partes 

formando uma compreensão sempre aberta para novas investigações, como a que alimenta 

a presente tese. Benjamin, ao reinstituir o fragmento como forma de exposição do seu 

pensamento recupera o legado do estilo da escrita filosófica dos românticos Friedrich 

Schlegel e Novalis. Mas também recorre a um recurso usual das artes plásticas, como, por 

exemplo, “a collage da fase sintética do cubismo – e do cinema, a saber, o método da 

montagem". 36 

Quanto a esta questão, o próprio Benjamin afirma: “as citações em minhas 

obras são como assaltantes à beira da estrada, que fazem um assalto armado e aliviam um 

ocioso de suas convicções” 37. Desta forma, Benjamin é bem original quanto à técnica de 

montagens de fragmentos de citações da realidade para evidenciar outra dimensão 

esquecida, a irrealidade cotidiana, expurgada do texto formalmente manifesto. Nesse 

sentido comenta Bernd Witte: 

 

Não apenas o autor que escreve um texto procede de acordo com o 

método alegórico, na medida em que retira citações de seu contexto 

original e as rearranja, mas também toda escrita alfabética demonstra ser 

                                                           
35 WITTE, Bernd. Op. Cit. pp. 89. 
36  SELIGMANN-SILVA, Márcio. Double Bind: Walter Benjamin, a tradução como modelo de criação 

absoluta e como crítica. In: _____ (Org.) Leituras de Walter Benjamin. 2.ed. São Paulo: FAPESP : 

Annablume, 2007. p. 39. 
37   BENJAMIN, Walter. Apud. ARENDT, Hannah. Walter Benjamin. In. _____. Homens em Tempos 

Sombrios. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 166. 
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alegórica, a partir desta perspectiva, na medida em que é lida como uma 

combinação arbitrária de átomos de escrita.38  

De acordo com Hannah Arendt, Benjamin construiu uma concepção original de 

escritura que recorre constantemente às citações para verificar e documentar opiniões 

diversas para serem montadas em outra perspectiva crítico-desconstrutiva por parte do 

leitor, que se faz enquanto hermeneuta. “A partir do ensaio sobre Goethe, as citações estão 

no centro de toda a obra de Benjamin. Este próprio fato diferencia seus textos de todos os 

tipos de obras eruditas,”39 o que muito empolgava o filósofo alemão.  

A atitude fundamental neste processo de escrita mosaica (barroca) consistia em 

arrancar os fragmentos literários e reais do seu contexto tradicional e dispô-los e lançá-los 

novamente de tal forma que se ilustrassem reciprocamente, em uma constelação barroca, e 

“pudessem provar sua ´raison d´être´ num estado, por assim dizer, de livre flutuação. Era 

definitivamente uma espécie de montagem surrealista”.40 

Como é bastante perceptível, “era a técnica artística do surrealismo o que 

fascinava Benjamin,”41 que a partir daí realizava a montagem de uma escrita em 

fragmentos das “realidades distantes”, para serem justapostas em uma constelação 

descontínua a ser decifrada pela abordagem hermenêutica. Assim, os escritos filosóficos 

benjaminianos estão em uma forma de constelação desordenada de metáforas e citações, 

que requerem constantes leituras a nos transportar (metapherin) a outros sentidos diversos 

do manifesto literalmente em seus textos, algo bem característico em suas obras. Inclusive 

exemplificando este tipo de escrita, marcante no Trauerspielbuch,42 Hannah Arendt diz 

que: 

 

Certamente pode-se acreditar quando os cavalheiros envolvidos 

declararam posteriormente não ter entendido uma única palavra do estudo 

´Origem do drama barroco alemão´, que Benjamin lhes submetera. Como 

entenderiam um escritor cujo maior orgulho era o de que ´escrever 

consiste largamente em citações – a mais louca técnica mosaica 

imaginável... Era como se um autêntico mestre tivesse elaborado algum 

                                                           
38 WITTE, Bernd. Op. Cit. pp. 87 
39    ARENDT, Hannah. Walter Benjamin. In. _____. Homens em Tempos Sombrios. São Paulo: 

Companhia das  Letras, 1987. p. 173 
40    ARENDT, Hannah. Op. Cit. p. 173. 
41  BUCK-MORSS, Susan. Origen de la Dialética Negativa. Cerro del Agua: Siglo Veintiuno Ed., 1981.  

      p. 255.[Tradução Nossa - TN]. 
42   Refere-se a obra benjaminiana “Origem do Drama Barroco Alemão”. 
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objeto único, apenas para pô-lo à venda no bazar de pechinchas mais 

próximo.43  

 

A referência às principais obras de Benjamin para exemplificar a forma 

alegórica e fragmentária de sua escrita, principalmente as Teses de 40, é fundamental para 

compreensão do seu pensamento. Por isso, de acordo com Susan Buck-Morss, as Teses... 

representam um documento “de importância central” para se entender o pensamento 

benjaminiano, tanto no sentido da compreensão do seu estilo de (des-)construção textual, 

quanto no que diz respeito à apresentação de outra obra fundamental, “já que intentava ser 

a introdução metodológica ao Passagenarbeit [trabalho das passagens].” 44  

1.2. Hermenêutica e alegoria.  

Em muitos dos seus escritos também podemos observar que Benjamin adota 

certas terminologias conceituais para fundamentar seu pensamento originário, e que são na 

verdade novas alegorias a serem interpretadas. Uma destas terminologias originais no 

pensamento filosófico benjaminiano refere-se à noção de imagem dialética (dialektischen 

Bild). A imagem dialética em Benjamin é a de uma “dialética em estado de repouso” 

(Dialectics at a standstill), que se assemelha a uma “mônada”. Para a compreensão de 

Benjamin é essencial a compreensão dessas terminologias. 

 
Benjamin recorre à noção de mônada sob dois aspectos. Num deles, 

leibniziano, a mônada é espelho de mundo e expressão da ´agoridade´, 

espécie de ´mens momentanea´. No outro, dialético, a mônada é       

concentração de tensões. Porque é ´agoridade´ tensa, a mônada é o 

elemento nuclear do salto histórico e do choque revolucionário.45 
 

A imagem dialética benjaminiana é resgatada pela concepção da Dialética 

Negativa em Adorno, a qual não admite a unidade que é síntese de um processo continuum 

das semelhanças sem o conflito com o diferente. A unidade pressupõe uma identidade do 

passado com o presente e o futuro, no interior de uma totalidade fechada e teleológica. A 

imagem dialética é uma abertura de sentido, tal como a alegoria, é um dizer outro sobre a 

                                                           
43   ARENDT, Hannah.  Op. Cit. p. 139. 

44   BUCK-MORSS, Susan. Op. Cit. p. 330.[TN] 

45   MATOS, Olgária C. F. Os Arcanos do Inteiramente Outro: A escola de Frankfurt, a melancolia e a  

     revolução. São Paulo: Brasiliense, 1989.p. 61. 



26 

 

realidade da história e dos conceitos. Desta forma, segundo Benjamin, “a alegoria se torna 

o cânone das imagens dialéticas.” 46 

Esta ambivalência conceitual, portanto alegórica, da imagem dialética conduz à 

noção de “dialética em estado de repouso” (Dialectics at a standstill), que difere 

radicalmente da dialética da ideia ou do conceito. Ela não reconhece a síntese, apenas 

enfatiza a antítese, negação da negação, o que supõe uma história em aberto para ser 

sempre refeita pela alteridade imagética dos sonhos utópicos. “Ambiguidade é a imagem 

visível e aparente da dialética, a lei da dialética em estado de paralisação. Essa paralisia é 

utópica e, por isso, a imagem dialética é uma quimera, a imagem de um sonho.” 47 

A imagem dialética expressa o sentido outro do significado aparente das 

palavras e dos conceitos, como ocorre, por exemplo, nas Teses de 40. Nesse texto 

Benjamin aplica certos conceitos, como “materialismo”, “salto messiânico”, e outros, mas 

apenas para lhes extrair o sentido, a sua imagem dialética, que difere do seu puro conteúdo. 

Sob a formulação desta quebra da literalidade ontológica dos termos conceituais, Benjamin 

emprega algumas referências como a noção materialista da história. No entanto, podemos 

asseverar que estas referências não são empregadas no sentido marxista do termo, mas em 

sua imagem dialética (Dialektischen Bild), e com um claro sentido alegórico do “dizer 

outro”. 

Conforme afirma Susan Buck-Morss, a terminologia “materialista” nos escritos 

de Benjamin remonta a outra origem (Ursprung); visto que, a noção materialista adotada 

nas teses, de acordo com suas palavras, 

era ´materialista´ não no sentido marxiano, mas no sentido mais simples 

do materialismo pré-kantiano (...) [Reconhecendo como matéria] não só 

os objetos naturais, também os fenômenos geistige (incluída a noção de 

Husserl de´objetos do pensamento´).48 

 

Quanto a esta questão, Hannah Arendt relata que da mesma forma que Adorno 

e Horkheimer, Benjamin não assumia o “materialismo dialético” do marxismo, ligado à 

ideia da objetividade dos fatos, mas um materialismo da superestrutura da sociedade, do 

                                                           
46    BENJAMIN, Walter.  Paris, capital do século XIX. In: Walter Benjamin: Sociologia. 2.ed. São Paulo: 

Ática,  

       1991. p. 40 
47   BENJAMIN, Walter. Op. cit. pp. 39-40 
48   BUCK-MORSS, Susan. Op. Cit. p. 170.[TN] 
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imaginário, do sonho e da linguagem na história. Isto é, um materialismo que representa a 

materialidade ou manifestação na experiência sensível de elementos superestruturais. 

 

O pensamento de Benjamin era ´não dialético´, movendo-se entre 

´categorias materialistas que não coincidem de forma alguma com as 

marxistas, e ´carecia da mediação´ na medida em que, num ensaio sobre 

Baudelaire, relacionara ´certos elementos ostensivos da superestrutura... 

diretamente, talvez mesmo causalmente, a elementos correspondentes na 

infraestrutura.49 

 

Não era dialético no sentido do sistema dialético marxista que concebia a 

infraestrutura materialista fundante da superestrutura, que tem na síntese o momento de 

conclusão (efetivação) do movimento das “forças produtivas materiais” em sua 

contraposição às relações sociais de produção.50 E essa síntese passa a ser determinante 

para a sociedade. Veremos adiante como o pensamento benjaminiano, embora transitasse 

pelas reflexões críticas de Karl Marx sobre a sociedade capitalista, não assumia o 

materialismo marxista como orientação filosófica fundamental.  

Em seus escritos Benjamin se referia a muitas orientações teóricas, tornando-se 

muitas vezes incompreendido e incompreensível, sendo incoerente afirmar sua filiação a 

uma corrente de pensamento. Em sua escrita filosófica enigmática, também temos a 

terminologia “messianismo”, que é igualmente empregada em um sentido alegórico, que 

resgata a sua imagem dialética para expressar o seu sentido. O salto messiânico anunciado 

por Benjamin, nas teses de 40, representa a forma alegórica de se referenciar o acaso, o 

salto para fora do continuum historicista do progresso, a irrupção do inteiramente outro na 

história. Assim, o processo revolucionário da história encontra em Benjamin um 

referencial metafórico, que recorre a uma linguagem outra para dizer o sentido profundo do 

seu pensamento, avesso às determinações da razão instrumental da história, contrário a 

qualquer determinismo. 

 

O messianismo em Benjamin é tomado em um sentido muito específico. 

Sua compreensão articula-se com a ideia de acaso, de fugacidade: a 

natureza é o seu modelo. ´A natureza é messiânica por sua eterna e total 

                                                           
49   ARENDT, Hannah. Op. Cit. p. 141. 
50 MARX, Karl. Contribuição para a Crítica da Economia Política. Trad. Edgar Malagodi. Coleção Os 

Pensadores. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 
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fugacidade´.  Assim, o Messias se anuncia no processo histórico; ele é, 

antes, a metáfora do acaso.51  

 

Enfatizando o caráter alegórico de seus escritos, que desconstrói sistemas 

filosóficos da tradição para resgatar fragmentos e se apropriar de sua imagem dialética para 

afirmar seu pensamento próprio, podemos observar outro exemplo. Para Benjamin, era 

importante ´detonar´(uma expressão predileta) o continuum historicista e liberar ´o passado 

carregado do agora´, refazendo o tempo presente (Jetztzeit), como ele escreveu em suas 

Teses de 40. No entanto, para este propósito revolucionário ele usava uma metáfora da 

mística judaica, e dizia que, “o tempo chega a uma parada, o Stillstand (paralisação ou 

estado de repouso), quando o evento revolucionário, aliás, o acontecimento messiânico, 

ocorre.” 52 Mas, isto não representava um apego ao dogma da teologia, da mesma forma 

que Benjamin não se rendia a outro dogma qualquer: 

 

Além de judeu, Benjamin era de esquerda. Mas um judeu e um intelectual 

de esquerda radicalmente diferente dos seus companheiros de fé. Não 

tinha nem admitia dogmas de qualquer espécie – nem os de Marx nem os 

do Talmude (...) Benjamin não foi nem o teólogo pintado por Scholem 

nem o leviano marxista mesmerizado pela atriz Asja Lacis e Brecht (em 

29) que a turma da Escola de Frankfurt induziu muita gente a acreditar.53  

 

É por isso que, embora não de forma tão clara, como na aplicação da 

terminologia do materialismo e do messianismo, que mesmo assim, confundiu muitos 

leitores de Benjamin, podemos também evidenciar sub-repticiamente uma ideia de 

hermenêutica presente nas Teses de 40 e em outros escritos anteriores. “Hermenêutica” 

enquanto leitura alegórica, enquanto desconstrução e construção de significados. A 

linguagem do texto benjaminiano pelo seu caráter criticamente alegórico desconstrói o 

significado para dar ênfase na abertura do sentido do significante a ser significado no ato 

de leitura. O texto benjaminiano “descobre na escrita um sistema de significantes em si 

                                                           
51    MURICY, Kátia. Benjamin: política e paixão. In: Os sentidos da paixão. São Paulo: Companhia das 

Letras,  

      1990. p. 506. 
52    JOHNSON, Paul. História dos judeus. Rio: Imago, 1989. p. 478 
53   AUGUSTO, Sérgio. Filósofo das Iluminações. Walter Benjamin: O pensador do século 20. Caderno 

Mais!  
      Folha de São Paulo: São Paulo: 12 de jun. 1992. p. 4. 
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vazios de significados.”54 Por isso, a leitura de compreensão do texto não está em sua 

manifestação literal, mas no não dito de sua expressão gráfica, e nisso reside a importância 

da leitura hermenêutica. 

Hermenêutica é uma palavra que cada vez mais se ouve nos círculos 

teológicos, filosóficos e mesmo literários. Para entendermos a ideia de hermenêutica em 

Benjamin, convém esclarecer o sentido etimológico da palavra hermenêutica na tradição 

conceitual e filosófica. “As raízes da palavra hermenêutica residem no verbo grego 

´hermeneuein´, usualmente traduzido por ´interpretar´, e no substantivo ´hermeneia´, 

´interpretação.´”55 A palavra grega hermeios referia-se ao sacerdote do oráculo de Delfos, 

Hermes, o mensageiro. Hermeios, bem como: “o verbo ´hermeneuein´ e o substantivo 

´hermeneia´, mais comuns, remetem para o deus-mensageiro-alado Hermes, de cujo nome 

as palavras aparentemente derivaram (ou vice-versa?)” 56 E é significativo que Hermes se 

associe a uma função de transmutação – transformar tudo aquilo que ultrapassa a 

compreensão humana em algo compreensível.  

Assim, levada até à sua raiz grega mais antiga, a origem das atuais 

palavras ´hermenêutica´ e ´hermenêutico” sugere o processo de ´tornar 

compreensível´, especialmente enquanto tal processo envolve a 

linguagem, visto ser a linguagem o meio por excelência neste processo.57  

 

Nas teses e em boa parte de suas obras, a articulação da história em uma 

releitura, ou rememoração anamnésica, inscreve a concepção de Walter Benjamin em uma 

hermenêutica de novo tipo, que é radicalmente diferente da concepção tradicional da 

hermenêutica enquanto artifício técnico e cientificista de interpretação como controle e 

conservação de um pretenso significado original do texto escrito. Dessa forma, em 

Benjamin a hermenêutica, ao possibilitar a desconstrução e reinterpretação do texto, atinge 

sua dimensão mais original e autêntica. Como diz Palmer:  

 

A hermenêutica chega à sua dimensão mais autêntica quando deixa de ser 

um conjunto de artifícios e de técnicas de explicação de texto e quando 
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56   PALMER, Richard E.  Op. Cit., p. 24. 
57   Id. Idem. p. 24. 
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tenta ver o problema hermenêutico dentro do horizonte de uma avaliação 

geral da própria interpretação... do que é compreender e interpretar. 58 

 

Assim sendo, a concepção benjaminiana da escrita filosófica representa 

plenamente uma nova hermenêutica crítica que faz explodir pelos ares os cacos e 

fragmentos do sentido formal e literal do texto escrito. Fazendo da hermenêutica um 

fenômeno complexo e historicamente situado, que deve levar em conta o tempo presente 

como seu momento e contexto de realização enquanto interpretação. Desta forma, para 

Benjamin, não há uma visão ou uma compreensão ampliada do texto filosófico sem 

referência ao presente contextual, enquanto experiência de ruptura e descontinuidade em 

relação ao sentido fixo e transcendental da verdade em uma significação textual objetiva e 

determinada. 

Insistindo em seu caráter alegórico e até mesmo esotérico, as obras 

benjaminianas, principalmente a Origem do drama barroco alemão (Ursprung des 

deutschen Trauerspiels) e particularmente as Teses Sobre Filosofia da História 

(Geschichtsphilosophische Thesen), para uma melhor compreensão exegética, exigem um 

recurso ao sentido da busca da verdade em diversos níveis, como ocorre na Cabala. Isto 

porque Benjamin se interessou profundamente pela Cabala, a mais arcana das obras 

místicas judias, e para isso a amizade com Gerhom Scholem, iniciada em 1915, foi 

fundamental. 59  

É importante salientar que para a interpretação dos textos da cabala se exige a 

investigação de seus diversos níveis de significado, abrindo amplamente o sentido de sua 

compreensão. “Como Scholem afirmou, a Torá é vista pela tradição judaica como um texto 

infinitamente prenhe de sentido e que, justamente devido a esse paroxismo do semântico, 

não oferece a possibilidade de uma interpretação fechada”60. Inclusive Benjamin para 

explicar seu estilo próprio de pensar e de escrever suas obras, recorre de maneira irônica e 

alegórica a uma metáfora judaica: “Eu nunca pude pesquisar ou pensar senão num sentido, 

se me atrevo a dizê-lo, teológico – isto é, de acordo com a doutrina talmúdica dos quarenta 

e nove níveis de sentido de cada passagem da Torá” 61. 

                                                           
58  Id. Idem. pp. 19-20. 
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Para Benjamin, determinados textos proeminentes, segundo argumentava, 

como a Torá, deveriam ser examinados em uma pesquisa exegética pela chave da redenção 

moral.  Em seus escritos, de acordo com Paul Johnson, grande estudioso da história dos 

judeus, Benjamin toma emprestado o estilo cabalístico e “aplicou à literatura um dos 

princípios fundamentais da cabala: as palavras são sagradas da mesma forma que as 

palavras da Torá estão fisicamente vinculadas com Deus.” 62 Com isso concedeu à palavra 

e à linguagem um poder divino de fundação e criação de significados.63 Assim, Benjamin, 

no resgate da imagem dialética da cabala na mística judaica, cunhou uma nova expressão 

para a linguagem.  

 

Cunhou a expressão ´a onipotência criativa da linguagem´ e mostrou que 

os textos deviam ser explorados a fim de detectar não meramente seu 

significado superficial mas também sua mensagem e estrutura 

subjacentes. Parte daí que Benjamin pertencia à tradição judaica 

irracional e gnóstica, como o próprio Marx e Freud, detectando 

significados, secretos e explanatórios da vida por baixo da aparência da 

existência.64 

 

Em sua maturidade intelectual, ao resgatar a contribuição da política cultural 

surrealista, Benjamin amplia sua tarefa de inversão conceitual na forma de escrever seus 

textos e radicaliza seu pensamento. Da iluminação religiosa passa à iluminação profana da 

experiência estética dos surrealistas. Segundo Susan Buck-Morss, nesta inversão, 

Benjamin realiza uma 

 

glorificação do profano como origem da verdade revelada, combinando 

elementos dos extremos do misticismo e do materialismo.65 [Onde o 

esoterismo não estava ausente, no qual] os motivos teológicos se faziam 

visíveis em uma forma profana, ´inversa´.66  

 

                                                           
62   JOHNSON, Paul. Op. Cit. p. 477 
63   Sobre o caráter dessa concepção de linguagem fundadora de sentido e significadora, Benjamin 

problematiza em: BENJAMIN, Walter. Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen. In: 
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65   BUCK-MORSS, Susan. Op. Cit., 1981. p. 253.[TN] 
66    Idem.p. 319. 



32 

 

A respeito do caráter fragmentário e plural da escrita filosófica benjaminiana, 

Habermas enfatiza que a constelação Scholen, Adorno e Brecht esteve presente, por algum 

tempo, na vida de Benjamin, assim como a influência juvenil exercida por Gustav 

Wyneken, o reformador escolar. Porém, mais tarde a influência determinante passa a ser a 

dos surrealistas, com seus motivos, mística e ideias, marcando a radicalidade e coroando o 

estilo benjaminiano de pensar e escrever. Habermas alerta, inclusive, para o fato de 

existirem tantos elementos surrealistas nas obras benjaminianas, que não deveríamos 

interpretá-lo a partir de confrontos com imperativos de coerência textual, com uma relação 

fixa de sentido, cujos custos poderiam ser excessivamente elevados. 67 

 

Somente numa cena surrealista poderíamos imaginar Scholen, Adorno e 

Brecht reunidos num simpósio amistoso em torno de uma mesa redonda, 

debaixo da qual Breton e Aragon agacham-se, enquanto Wyneken 

permanece junto à porta, para debaterem sobre o ´espírito da utopia´ ou o 

´espírito como antagonista da alma.´68 

 

Desta forma, podemos salientar que o motivo profano da experiência estética 

surrealista se soma ao seu estilo fragmentário de escrita, herança do romantismo alemão, e 

forma a composição de originalidade do pensamento de Walter Benjamin. E como o 

próprio Benjamin afirma, o surrealismo demonstra “a verdadeira superação criadora da 

iluminação religiosa, sua transformação em uma iluminação profana.” 69 

O pensamento de Benjamin representa o roteiro dos seus escritos, complexo e 

plural na negação do caráter sistemático e fechado da obra, mas apresentando um texto 

erudito e hermeticamente bem montado a ponto de suscitar diversas interpretações do seu 

conteúdo.  

Para tecermos uma compreensão do seu pensamento é fundamental 

entendermos a dinâmica da articulação das diversas fontes e recursos dos quais o mesmo 

lança mão para desconstruir o sentido fixo e linear para demonstrar suas ideias acerca de 

cada coisa. Pelo fragmento ele comunica o sentido de sua intenção filosófica, que requer 

do leitor e investigador um rigoroso mergulho no interior de sua complexa forma de 

escrita.  
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Para aproximar-se dos escritos de Benjamin, também é lícito proceder por 

indução, ir da menor para a maior parte, de um fragmento que podemos 

apreender para um todo que ameaça constantemente escapar, mas que 

poderá ser reconstituído aos poucos.70 

 

No Trauerspiel (Origem do Drama Barroco Alemão) ele relata bem esta quebra 

da literalidade fixa do texto escrito e da crítica ao mecanismo fechado do sistema 

matemático do pensar em sua relação com a verdade. Para Benjamin, “essa sistematicidade 

fechada não tem mais a ver com a verdade que qualquer outra forma de representação, que 

procura assegurar-se da verdade através de meros conhecimentos e conjuntos de 

conhecimentos”71. Assim, “na medida em que a filosofia é determinada por esse conceito 

de sistema ela corre o perigo de acomodar-se neste sincretismo que tenta capturar a 

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

de fora para dentro”.72  

 

1.3. Linguagem e tradução 

A forma da escrita do pensamento benjaminiano representa uma tessitura 

polimorfa que nos leva à compreensão do uso linguagem como princípio livre que 

reconstrói o sentido da realidade com a ressignificação das palavras retirando-as do seu 

contexto original remetendo-nos a outros sentidos, tal como a finalidade das alegorias. Os 

textos benjaminianos são textos complexos e difíceis, no entanto, como nos diz Caygill 73, 

“estes textos difíceis, opacos e muitas vezes ilegíveis são cruciais para qualquer 

interpretação do pensamento de Benjamin”. Portanto, não podemos esperar dos escritos de 

Benjamin uma leitura fácil e simplificadora, muito menos podemos ignorar os seus 

fragmentos mais complexos. 
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É próprio do erro de uma leitura precipitada tentar enquadrar Benjamin em 

sistemas de pensamentos anteriores, para mais facilmente compreendê-lo. Por exemplo, 

muitos comentadores como Gagnebin,74 Paul Johnson (1989), além de outros que não vai 

ao caso citarmos aqui, afirmam que a obra de Benjamin é determinada por uma filosofia de 

fundamento teológico, com forte influência da mística judaica, e até citam a presença, em 

sua obra, de alguns conceitos que fazem jus a esta afirmação; mas, no entanto, o próprio 

autor nega esta submissão ao legado teológico. A respeito do que pensa Benjamin sobre 

esta questão, Pierre Missac, que teve contato direto com o autor em vida, dialogando e 

trocando correspondências75, relata que, em um fragmento do Passagenwerk, o filósofo 

alemão “compara seu pensamento a um mata-borrão completamente impregnado de 

teologia, mas que não conserva nenhum traço dela”76. Assim, no pensamento de Benjamin, 

a teologia tem apenas um conteúdo aparente, apenas uma marca borrada que não manifesta 

sua integridade e completude. 

Como o mata-borrão que absorve o excesso de tinta, que acolhe e faz 

desaparecer em seu ventre a tinta da escrita que leu com seu toque mágico, Benjamin faz 

mais visível o texto que estava nas penumbras borradas do esquecimento da linguagem 

utilizada, mas redefine a sua escrita marcando em seu pensamento outro sentido do texto, 

filtrando-o. Assim, Benjamin capta o sentido da teologia e filtra o seu conteúdo para 

absorver apenas o que lhe interessa, para aplicá-la em outra forma de linguagem. Da 

teologia da mística judaica, Benjamin paralisa em uma imagem dialética (Dialektischen 

Bild) o seu significado territorializado e o redefine (desterritorialização), apropriando-se do 

seu sentido para aplicá-lo em outro sentido (reterritorialização)77. Os motivos teológicos na 

obra de Benjamin são reterritorializados e se apresentam de uma forma secularizada, que 

se diferencia do original, mas mantém o seu sentido depurado do seu invólucro 

sacralizado. Por isso, Adorno relata que Benjamin, em alguns momentos dos seus escritos, 

                                                           
74  Ver: (GAGNEBIN, J. M. 1993, 1992, 2007 e 1989). 
75   Sobre essa relação de amizade e proximidade com Benjamin, Pierre Missac relata alguns detalhes no 

texto “Por uma história muito breve”, onde se revela até surpreso com a valorização que Benjamin dera a 

uma “nota para servir a uma história do cinema”, escrita pelo mesmo e enviada, como tantas outras 

correspondências, a Benjamin. Nota essa encontrada por Giorgio Agamben no meio dos documentos de 

trabalho de Benjamin após sua morte. A respeito ver: MISSAC, Pierre. Op. Cit. pp. 152-5. 
76  MISSAC, Pierre. Op. Cit. p. 34.  
77  A respeito desses conceitos (territorialização, desterritorializações e reterritorializações) apresentados e 

fundamentados por Gilles Deleuze e Félix Guattari (1992, 1995) e o argumento de como eles já estão 

presentes na forma de pensar e de escrever de Benjamin apresento em um texto, nessa tese, nas páginas 

95 e seguintes. 
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resgata a verdade que vive dentro da teologia, mas procura traduzi-la “com precisão e com 

radicalismo em termos seculares”.78 

O texto de Benjamin alcança outro nível de compreensão e escrita que foge ao 

entendimento de críticos e leitores passivos na leitura do não-dito na literalidade do seu 

pensamento. Nossa tese pretende alertar sobre os riscos de uma abordagem fundada na 

obviedade da aparência do escrito na obra benjaminiana, concordando com a perspectiva 

de Adorno: 

 

Em vez de se voltarem para ela, eles procuram torná-la mais familiar, 

reduzindo-a ao que já lhes era conhecido, interpondo entre ela e eles 

intermediários ou modelos que facilitem sua leitura. Apelando menos 

para a intuição do que para o conhecimento objetivo, eles se esforçam 

para situá-la em relação aos grandes sistemas que balizam o curso do 

pensamento ocidental e até mesmo para fazê-la absorver esse 

pensamento.79  

 

O perigo de tentar incorporar a obra benjaminiana a um sistema da tradição 

também está no empobrecimento do seu projeto de filosofia, relegando-o à condição de 

mais um compilador e reprodutor da continuidade do pensamento Ocidental, que o 

assimila à tradição da racionalidade instrumental que tanto combateu. Isto reduziria a 

perspectiva de um pensar diferente à legitimação da tradição e à aceitação da subjugação 

do pensamento ao dado factual. Mas é incursionar pelo discurso da tradição e implodi-lo 

por dentro o que Benjamin propõe. Nesse sentido, o seu projeto para uma filosofia 

vindoura passa por uma releitura ressignificadora da escrita filosófica de toda a tradição. 

O Programa de 1918 também apresenta os aspectos difíceis e complexos da 

escritura benjaminiana, mas claramente ele aponta para uma ruptura com a tradição 

filosófica. Nesse texto, mesmo com a pretensão de compreender a filosofia kantiana sobre 

a experiência para poder superá-la e reformulá-la, especialmente na leitura estabelecida 

pelos seus seguidores, “Benjamin distanciou-se com a tradição neokantiana acadêmica em 

que ele tinha sido treinado nas universidades de Freiburg, Berlim, Munique e Berna”.80 

O texto benjaminiano requer a leitura como decifração, seguindo o postulado 

de Karl Kraus, “quando mais de perto se olha uma palavra, mais ela distancia o seu 

                                                           
78 ADORNO, T. W. Op. Cit. p. 45 
79 MISSAC, Pierre. Op. Cit. p. 34 
80  CAYGILL, Howard. Op. Cit. p. 01 
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olhar”.81  Assim, compreender pressupõe se afastar do seu uso habitual para fazer presente 

e essencial o novo. No texto benjaminiano, literalmente, como o mesmo diz, as palavras 

possuem aura, a percepção de algo faz com que o observado levante o olhar82 e remeta o 

observador à distância deste olhar, fazendo-nos perceber que somos enviados ao distante 

constatar de que se é também observado por estas palavras em sua riqueza e plenitude 

aurática. Na atitude ativa dessa leitura hermenêutica do texto alegórico benjaminiano a 

palavra é como uma obra de arte, onde “compreender equivaleria então a ver melhor e a 

saborear a acuidade ou a riqueza da visão, que corresponde ao gosto”. 83 

A escrita filosófica de Benjamin é marcante em todos os seus textos; o 

fragmento se coloca como exposição que requer do leitor um exercício rigoroso do pensar. 

É como se o texto filosófico se traduzisse em arte e servisse como médium de reflexão 

(Reflexionsmedium) para construção de sua tessitura de compreensão em um verdadeiro 

diálogo implícito com o autor. Dessa forma, Benjamin é o tipo de escritor sintético84. O 

escritor sintético tem uma relação educativa com o leitor contribuindo para que esse seja 

ativo e criador, como bem explica abaixo Schlegel no fragmento 112 do Lyceum: 

 

O escritor analítico observa o leitor tal como é; de acordo com isso, faz 

seus cálculos e aciona suas máquinas para nele produzir o efeito 

adequado. O escritor sintético constrói e cria para si um leitor tal como 

deve ser; não o concebe parado e morto, mas vivo e reagindo. Faz com 

que lhe surja, passo a passo, diante dos olhos aquilo que inventou, ou o 

induz a que o invente por si mesmo. Não quer produzir nenhum efeito 

determinado sobre ele, mas com ele entra na sagrada relação da mais 

íntima sinfilosofia ou simpoesia.85 

 

Assim podemos compreender a escritura benjaminiana, que possibilita o 

mesmo desafio ao leitor, tornando-o ativo e participante, convidando-o ao diálogo com o 

autor. Da mesma forma que o desafio que o texto estrangeiro oferece ao tradutor. A 

dificuldade está em conseguir uma fiel tradução que possa expressar corretamente o 

espírito do autor na língua original. A tradução representa o sentido do texto que em sua 

                                                           
81  BENJAMIN, Walter.  Über einige Motive bei Baudelaire. In:_____. Gesammelte Schriften II·1. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991e. pp. 605-653. p. 647. 
82  BENJAMIN, Walter. Op. Cit. p. 647. 
83   MISSAC, Pierre. Op. Cit. p. 31. 
84  Termo criado por Schlegel, filósofo pertencente ao movimento do primeiro romantismo alemão que  

influenciou em muito o Benjamin. 
85  SCHLEGEL, Friedrich. Lyceum. In:_____. O dialeto dos fragmentos. São Paulo: Iluminuras, 1997. p. 38 
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originalidade é uma alegoria prenhe de sentido e significação, na qual não se encontra uma 

representação exata e perfeita. 

 

Há uma evidente arbitrariedade na relação entre os diferentes elementos, 

indício de algo que é próprio da representação alegórica em geral, e que 

foi identificado por Walter Benjamin, em seu livro sobre o Trauerspiel: a 

impossibilidade de fazer coincidir plenamente objeto e sua representação. 

Alegorização radical da própria ideia do traduzir, o ensaio sobre a tarefa 

do tradutor faz com que o leitor pressinta, a cada nova interpretação, um 

excesso e uma falta de sentido, uma proximidade e uma distância entre o 

texto e seus leitores.86 

 

E sendo isso impossível, o tradutor, bem como o leitor deve buscar nos rastros 

do texto a linguagem que se aproxime do seu sentido. É como juntar pedaços de um todo 

para lhe reconfigurar em outra colagem, como o próprio Benjamim diz sobre a tarefa da 

tradução que é: “a relação entre as peças de um quebra-cabeça, ou na imagem de um vaso 

quebrado, cujos cacos são recolados pelo tradutor”.87 Os cacos remontam à presença dos 

fragmentos como partes a serem montadas pelo tradutor-leitor em suas transcriações, 

implicando na clara defesa da tarefa do tradutor como um sujeito ativo e historicamente 

situado, ganhando visibilidade e saindo do silêncio imposto a ele pela concepção 

tradicional de tradução. Conforme Lages bem relata, essa imagem do vaso quebrado a ser 

reconstruído corresponde ao resgate “da tradição cabalística”88 que Benjamin utiliza para 

servir de elemento para a reflexão sobre a tarefa do tradutor.  

A tradução linear constrói um muro na passagem para o sentido, visto que o 

texto é retirado do seu contexto original. É como dizer que toda tradução é uma traição à 

língua original, pois a tradução precisa se libertar dos limites do original para se 

contextualizar na realidade do tradutor, como uma nova versão. “Nessa versão ocorre um 

duplo distanciamento da noção tradicional de representação: o resultado dessa tradução 

apresenta-se como uma libertação da tutela da função semântica”. 89 

                                                           
86 LAGES, Susana Kampff. Walter Benjamin: tradução e melancolia. São Paulo: EDUSP, 2002. p. 55. 
87 BENJAMIN, Walter. Die Aufgabe des Übersetzers. In: _____.Gesammelte Schriften IV· 1. 

Herausgegeben von Tillman Rexroth. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991h. pp. 09-21. p. 18 
88 LAGES, Susana Kampff. Op. Cit. p. 102. 
89 SELIGMANN-SILVA, Márcio. Op. Cit. p. 30 
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Márcio Seligmann-Silva fala da imagem do corpo textual como metáfora do 

intraduzível, “do significante que não pode ser copiado num outro sistema linguístico”;90 

imagem como “elemento eminentemente metafísico.” Para explicar melhor essa 

compreensão presente em Benjamin de uma concepção de intraduzibilidade, que foge à 

lógica do sentido e que conflita com a tradição, Seligmann-Silva recorre a uma citação de 

um texto do capítulo “La scène de l’ècriture” do livro “L’Écriture et la difference” de 

Derrida, que passo a transcrever na íntegra. 

 

Ora, um corpo verbal não se deixa traduzir ou transportar numa outra 

língua. Ele constitui aquilo mesmo que a tradução deixa cair. Deixar cair 

o corpo: tal é a energia essencial da tradução. Quando ela reinstitui o 

corpo, ela é poesia. Nesse sentido, o corpo do significante, constituindo o 

idioma para toda a cena do sonho; o sonho é o intraduzível. 91 

 

A tarefa do tradutor é tão complexa e desafiadora quanto a tarefa do leitor 

diante do texto benjaminiano. A tentativa de fundir os cacos e os fragmentos de sua escrita 

filosófica na infrutífera tentativa de encontrar sua expressão original e única tiraria do 

leitor a tarefa criativa e recriadora proposta por Benjamin, como o mesmo orienta quanto à 

tarefa do tradutor. A leitura deve inicialmente mergulhar no silencio do escutar o texto e 

invadir o sentido da linguagem que se expressa tentando captar o não dito em suas 

palavras. De forma tal que qualquer possível interpretação é apenas uma possibilidade que 

se aproxima do sentido original do texto, mas jamais o texto como uma verdade em si 

mesma. É preciso distanciar-se dos velhos clichês que ordenam logicamente a 

compreensão sistemática dos textos filosóficos para se aproximar de um sentido outro do 

que se manifesta na aparência de sua linguagem que se manifesta. Os fragmentos não se 

fundem a ponto de apagar os rastros deixados pela intenção recriadora e investigativa do 

leitor; é como quando os elementos utilizados para colar os cacos ficam evidentes na 

unificação das peças, figurando como algo outro (diferente) entre as rachaduras 

reunificadas deixadas pela desconstrução da leitura estabelecida pelo leitor. “Essa 

preocupação com um relacionamento não fusional entre elementos perpassa todo o 

pensamento e a escrita benjaminianos.” 92 

                                                           
90 Id Idem. p. 32. 
91 Id. Idem. p. 33. 
92 LAGES, Susana Kampff. Op. Cit. p. 102. 
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As palavras para Benjamin são como exposições que se configuram em uma 

representação (Darstellung),93 tal qual uma imagem metafórica que que coloca no 

confronto entre o olhar fragmentador que busca o seu sentido outro, como o dizer 

alegórico, e o olhar passivo do leitor preso às suas aparências conformadoras. Nesse 

sentido, utilizar a tradução francesa représentation para Darstellung é fazer justiça ao que 

pensa Walter Benjamin, um crítico da tradição ao melhor estilo da iconoclastia presente 

também na filosofia da linguagem. Sobretudo, essa tradução também é o que melhor 

expressa em nossa língua a ideia de representar um objeto por meio de uma linguagem que 

diz e mostra o sentido da verdade, mas nunca a verdade auto evidente. Representação é o 

que mais se aproxima da intenção benjaminiana de uma linguagem que mostra de forma 

alegórica o sentido oculto da verdade sobre o objeto investigado. Representação como (de) 

mo(n)stração alegórica que nos remete a outro sentido do que se apresenta como verdade. 

É como Henri Bergson confronta o referente com o referido comparando o olhar 

conformista da tradição com o olhar fragmentador e filosoficamente contestador. Bergson 

relata que, de acordo com a tradição cientificista do ponto de vista físico-matemático, o 

raciocínio mostra-se impecável:  

 

O físico põe na mesma linha as medidas efetivamente tomadas em um 

sistema e aquelas que, desse sistema, aparecem como [grifo do autor] 

efetivamente tomadas em um outro. É com essas duas espécies de 

medida, confundidas no mesmo tratamento, que ele construirá uma 

representação científica do mundo; e, como deve tratá-las da mesma 

maneira, atribuirá a elas a mesma significação.94 

 

No olhar da tradição cientificista repousa a concepção de que a verdade se 

estabelece em uma apresentação que se caracteriza como o efetivamente auto evidente em 

                                                           
93 Vale evidenciar que preferencialmente utilizamos a tradução francesa représentation para Darstellung, por 

melhor se adequar ao sentido do pensamento benjaminiano, como veremos com mais detalhes logo adiante. 

Darstellung é representação. Grafische Darstellung- representação gráfica. Bildliche Darstellung –

 Representação visual. Ou por meio de imagem Schriftliche Darstellun - Representação escrita. Form der 

Darstellung – forma da representação. Palavra próxima e de uso semelhante é Vorstellung, que também 

significa Representação. O livro do Schopenhauer, em português, ficou como “O mundo como vontade e 

representação“ e no alemão é Die Welt als Wille und Vorstellung. Que poderia também muito bem significar 

o mundo como vontade e ideia. Só que Vorstellung pode também ser imaginação, mas existem outras 

palavras para imaginação. Quando o alemão quer dizer: “imagina só”; ou “tente imaginar”, eles dizem: 

stellen Dir vor (forma declinada do verbo vorstellen, imaginar, ou fazer/produzir uma ideia ou, 

simplesmente, representar). 

94 BERGSON, Henri. Duração e simultaneidade. São Paulo: Martins Fontes, 2006. pp. 225-6  
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uma relação de simultaneidade identitária, que do ponto de vista do positivismo lógico do 

Círculo de Viena denomina-se como um isomorfismo entre linguagem e realidade ou entre 

estado mental e estado de coisas. Já na abordagem filosófico contestadora, que se 

assemelha com o olhar alegorista benjaminiano, de acordo com Bergson, ocorre uma 

grande diferença entre o referente e o referido. Para Bergson  

 

O papel do filósofo é totalmente diferente. De modo geral, ele quer 

distinguir o real do simbólico; mais precisamente e mais especificamente, 

cabe a ele determinar o que é tempo vivido ou capaz de ser vivido, tempo 

efetivamente medido, e o que é tempo simplesmente representado 

[ênfase nossa] no pensamento, tempo que desapareceria no instante 

mesmo em que um observador de carne e osso se transportasse para os 

lugares para medi-lo efetivamente.95 

 

Assim, um observador que tomasse um objeto ou um tempo S como sistema de 

referência para sua constatação e definição, deveria se instalar nesse mesmo sistema 

imobilizando-o para determinar efetivamente sua validade epistemológica. Mas se 

consideramos o tempo em seu movimento real S”, então teremos outro sistema de 

referência. Assim, o que se pensa de S ao estar submetido ao sistema S” passa a ser apenas 

o referido a ele, ou a representação mental do que se pensa dele. Desta forma, pensando 

com Bergson e levando em consideração os dois sistemas, “o ritmo do tempo só varia de 

um sistema para o outro se um dos dois sistemas for referente e o outro referido, isto é (...) 

a dissimetria existe não entre os dois sistemas, mas entre um sistema e uma representação 

do outro.”96  E como o tempo é intuído e representado como uma sucessão de 

acontecimentos ele também é uma representação do nosso estado interno (intuição 

interna), e dessa forma não poderia ser uma figuração que se apresenta como independente 

de nossa consciência.  

 

O sistema de referência realmente adotado é S”, e o sistema S é não um 

sistema de referência real, mas o suposto sistema de referência que 

adotaria o observador simplesmente imaginado. Esse observador já é 

fantasmático. Duplamente fantasmática será então a notação feita por ele 

do que ocorre em S’; será uma representação atribuída a um observador 

que não passa, ele mesmo, de uma representação.97 

                                                           
95 BERGSON, Henri. Op. Cit. p. 226. 
96 Id Idem. p. 229. 
97 Id idem. p. 228. 
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Nessa discussão, para referenciar a problemática Benjaminiana que justifique o 

uso do conceito de representação (Darstellung) no sentido Bergsoniano do termo utilizado, 

para definir um sistema de referência em contraposição ao que se apresenta como 

verdadeiro, podemos resgatar Kant, como Benjamin propõe em seu Programa de 1918. 

Para tanto, apenas para ilustrar a temática sobre a ideia de representação em Benjamin, 

podemos resgatar, brevemente, o debate kantiano sobre o tempo. De acordo com Kant98, 

mesmo sendo o tempo uma condição formal a priori de todos os fenômenos em geral (A34 

/ B51) ele não se apresenta por si mesmo ao nosso conhecimento, mas apenas podemos por 

analogia podemos fazer uma representação.  

 

E precisamente porque esta intuição interna se não apresenta como figura, 

procuramos suprir essa falta por analogias e representamos a sequência do 

tempo por uma linha contínua, que se prolonga até ao infinito e cujas 

diversas partes constituem uma série que tem apenas uma dimensão e 

concluímos dessa linha para todas as propriedades do tempo, com exceção de 

uma só, a saber, que as partes da primeira são simultâneas e as do segundo 

sucessivas (A 33/ B 50).99 

 

É dessa forma ao falar de representação como a forma que nossa consciência 

dá às coisas internas que o Benjamin fala de representação como uma forma de 

alegorização da realidade que nos remete a outro sentido do referente representado, o que 

envolve o humano em sua experiência estética doadora de sentido. A analogia possível que 

a experiência possibilita faz o sentido da compreensão da coisa em si.  

Assim, na escrita e no pensamento benjaminiano, o confronto entre o olhar 

fragmentador do alegorista e o olhar passivo e conformista da tradição marca a 

“supremacia da dúvida sobre o sistema”. 100 Nessa dúvida reside o questionamento ao 

poder do pensamento logocêntrico Ocidental, sem retirar de Benjamin a genialidade de um 

metafísico, mesmo sem fazer parte da tradição, como bem seu amigo Scholem 

considerava, ao dedicar a ele o livro: “As grandes correntes da mística judaica”. 101 

Isto posto, não podemos deixar de reconhecer a autenticidade do pensar e da 

escrita de Benjamin. Contudo, o fato de resgatar em sua obra aspectos que o relacionam 

                                                           
98 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. 5.ed. Tradução de Artur Morão. Lisboa-Portugal: Calouste 

Gulbenkian, 2001. p. 73 
99 KANT, Immanuel. Op. Cit., p. 73. 
100 MISSAC, Pierre. Op. Cit. p. 56 
101 Id. Idem. p.56. 
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com o legado de pensadores importantes na história da filosofia, como o de Kant e de 

outros ilustres filósofos, não retira de Benjamin o seu caráter de pensador original que se 

empenhou em uma desconstrução da tradição filosófica com grande genialidade. Como 

afirma Pierre Missac 102: “Não deixa de ser um excelente meio de prestar homenagem ao 

gênio de Benjamin unir seu nome ao dos pensadores mais eminientes, instaurando entre 

eles uma troca mutuamente benéfica”. 

Escrever este capítulo sobre o estilo de escrita do texto filosófico em Benjamin 

tanto serve de orientação para a compreensão de sua obra e do seu pensamento, como para 

indicar caminhos para o entendimento da forma da escrita benjaminiana. Nossa finalidade 

é a de refletir sobre a forma de escrita alegórica e o estilo benjaminiano de escrever, que é 

o de problematizar uma obra ou um conteúdo da realidade em uma constelação de citações 

juntas a outras citações que por si expõem o argumento, o que nos remete a uma abertura 

semântica do seu sentido. A ideia é quebrar a literalidade semântica do texto preso a uma 

ordem de continuidade formal, sem perder a seriedade metodológica e epistemológica da 

exposição dos conteúdos apresentados. No texto benjaminiano há um constante 

entrelaçamento entre a escrita e a alegoria exigindo uma capacidade crítico-reflexiva do 

leitor. Assim, conforme Bernd Witte relata: “este ire vir, este deslocamento de significado 

da escrita para a alegoria e da alegoria para a escrita encontra a sua origem na técnica 

alegórica de Benjamin enquanto crítico”.103 

Além do mais, benjaminianamente, a escrita adotada representa um mosaico de 

inter-relações teórico-filosóficas, em uma tessitura semiótica cuja compreensão do texto 

escrito reporta-se ao imaginário de quem o aborda para uma leitura. Nesta compreensão do 

texto escrito, Roland Barthes afirma: “Na cena do texto não há ribalta: não existe por trás 

do texto ninguém ativo (o escritor) e diante dele ninguém passivo (o leitor); não há um 

sujeito e um objeto.” 104  

Mas, é imprescindível marcar que a escrita benjaminiana fala no silêncio de 

suas palavras enigmáticas, nas entrelinhas e linhas manifestas do seu texto a influência 

marcante do pensamento nietzscheano. Nietzsche marcou toda uma época e caracterizou 

bem o que significa ser contemporâneo, que é navegar além das aparências do real e 

subverter a ordem racional da escrita e do pensamento; possibilitando a Benjamin uma 

                                                           
102 Id. Idem. p. 35. 
103 WITTE, Bernd. O que é mais importante: a escrita ou o escrito? Teoria da linguagem em Walter 

Benjamin. Dossiê Walter Benjamin. Revista USP, São Paulo, n. 15, set/out/nov. 1992. p.87. 
104 BARTHES, Roland. O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 1987. p. 24.  
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fonte de inspiração em seu combate ao projeto instrumental do iluminismo. Com Nietzsche 

a filosofia de Benjamin levanta voo e o conduz ao caminho de sua maioridade que já nasce 

em seus textos da juventude. É sobre essa forte influência nietzscheana no pensamento e na 

escrita filosóficos de Benjamin que iremos tratar em nosso próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

2. A contribuição de Nietzsche: experiência supra-histórica e a crítica radical à 

modernidade. 

 

“Desconfio de todos os sistemáticos e me aparto de seu caminho. A 

vontade de sistema é uma falta de honestidade.” 

(Nietzsche)  

2.1. Benjamin leitor de Nietzsche. 

Como vimos anteriormente Benjamin representa uma filosofia para além do 

seu tempo, que resgata uma linguagem e um pensamento diferenciado no combate ao 

sistematismo próprio à filosofia da tradição iluminista. Todavia, por mais que possamos 

vislumbrar em Benjamin uma originalidade enigmática em seus escritos e pensamento, 

podemos resgatar em seus textos elementos que nos possibilitam identificar certas leituras 

das obras de certos filósofos anteriores a seu tempo que permanecem como marcas 

importantes em seus escritos e vão além das citações. Uma forte presença é a leitura do 

legado de Nietzsche, tanto em suas obras da maturidade quanto em suas obras da 

juventude, como algumas que norteiam o objeto de nossa pesquisa. Assim, para uma 

melhor compreensão dos motivos filosóficos que levaram Walter Benjamin a escrever o 

Programa de 1918, que também orientou a formação do seu pensamento na maturidade, é 

bastante salutar e importante uma breve introdução aos aspectos que demonstram que 

Benjamin era um leitor de Friedrich Nietzsche, e como isso contribui de certa forma com o 

seu modelo de pensar filosoficamente. 

Encontra-se no pensamento de Nietzsche a exposição clara dos elementos que 

caracterizam a crítica à racionalidade iluminista, que evidencia o prenúncio da crise da 

modernidade filosófica. Nietzsche representa uma presença significadora não apenas no 

pensamento de Benjamin, mas em quase todos os teóricos críticos na contemporaneidade, 

em quase todas as áreas das ciências humanas e sociais. Habermas enfatiza que Nietzsche, 

na segunda das suas Considerações Extemporâneas analisa a inconsequência de uma 

modernidade (Modernität) submetida aos paradigmas cientificistas da história. Conforme 

diz Habermas: “Sobrecarregada de saber histórico, a consciência moderna perdeu a ‘força 

plástica da vida’ que habilita o homem, com os olhos postos no futuro, ‘a interpretar o 

passado a partir da suprema força do presente’.” 105 Nesta perspectiva, Nietzsche obtêm 

padrões para uma crítica da cultura que desmascara ciência e moral como formas de 

                                                           
105 HABERMAS, Jürgen. Entrada na modernidade: Nietzsche como ponto de viragem. In: ____. O Discurso  

       Filosófico da Modernidade. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1990. p. 91. 
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expressões ideológicas de uma vontade pervertida de poder, de modo semelhante à 

denuncia que a ´Dialética do Iluminismo´ faz destas estruturas enquanto encarnações da 

razão instrumental.106 Para ele, o advento da razão instrumental na filosofia da história da 

modernidade iluminista, submetida a uma teleologia, bloqueia o pensamento aberto para o 

inteiramente outro e paralisa a “capacidade de, tempos a tempos, ´ despedaçar e dissolver 

um passado´, para poder viver (no presente).” 107  

Segundo Nietzsche os sistemas teleológicos no âmbito da história ofereciam 

falsa unidade, e que as possibilidades da história encontram-se fora dos sistemas 

racionalistas da ilustração. “Tanto Nietzsche como a Escola de Frankfurt entenderam que a 

ilustração estava esgotada.” 108 

A “morte de Deus”, anunciada alegoricamente por Nietzsche em sua filosofia 

representa uma crítica desconstrutiva da tradição conceitual do racionalismo instrumental 

presente na filosofia da modernidade (Modernität) iluminista.  A morte é da razão 

enquanto totalidade absoluta de todas as coisas. Esta postura evidencia na filosofia 

nietzscheana o ponto de “viragem hermenêutica” ou de “viragem linguística”109 que 

anunciam o fim da modernidade a partir da crise de seus paradigmas, o que influenciou em 

muito o pensamento de Walter Benjamin. Como característica fundamental que evidencia 

Benjamin como leitor do pensamento nietzscheano, podemos incluir a crítica radical ao 

conceito de experiência enquanto vivência (Erlebnis), que é um legado da tradição 

“filisteia”, que o jovem Benjamin tanto rebate em seus escritos. Benjamin tem uma atenção 

redobrada com o tema da história em suas configurações na filosofia da tradição e propõe 

uma superação desconstrutiva de tal modelo. 

 

O mesmo ocorre com a ´Segunda Consideração Extemporânea´ na qual 

Nietzsche trabalha a história. O texto permanece misterioso até o seu 

último capítulo, quando Nietzsche revela o modelo sem o qual é 

incompreensível sua crítica à modernidade. Pois não se trata de uma 

                                                           
106   Ver: HABERMAS, Jürgen. O entrosamento entre o mito e o iluminismo: Horkheimer e Adorno.  In: 

_____. O Discurso Filosófico da Modernidade. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1990. p. 128. 
107    HABERMAS, Jürgen. Entrada na modernidade: Nietzsche como ponto de viragem. In: ____. O 

Discurso  

       Filosófico da Modernidade. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1990. p. 91.  
108    FRIEDMAN, George. La filosofía política de la escuela de Frankfurt. México: Fondo de Cultura  

        Económica, 1986. p. 71. [TN] 
109   OÑA, F. Vallespin; TEJERINA, Rafael Del Aguila. Será necessário um ponto arquimédico? Teoria 
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crítica que dialoga a partir dos mesmos critérios modernos, afasta-se 

deles e os observa de fora.110 

 

Em sua segunda consideração extemporânea Nietzsche desenvolve um embate 

contra a concepção de história linear e homogênea da tradição racionalista, com sua 

experiência enquanto determinação do passado que se impõe no presente, o que vai 

inspirar em muito o Benjamin em seu Programa e em outras obras posteriores. Nietzsche 

também aponta a perspectiva da experiência do “supra-histórico”, que representa a 

negação do continuum historicista111, também amplamente criticado por Benjamin nas suas 

Teses de 1940. O homem supra-histórico em Nietzsche representa o mesmo perfil do 

homem do caráter destrutivo em Benjamin, pois da mesma forma recusa a via determinista 

da experiência histórica, incorporada pelo conservador e “filisteu” homem histórico, e 

aponta para novos caminhos. 

Diferentemente dos homens “supra-históricos”, que são tributários da 

experiência enquanto Erfahrung, Nietzsche acusa que os “homens históricos” conservam a 

perspectiva conservadora da história em um progresso como marcha inevitável 

determinada teleologicamente por um passado factual rumo a um futuro absoluto. 

 

Vamos denominá-los homens históricos; o olhar ao passado os impele ao 

futuro, inflama seu ânimo a ainda por mais tempo concorrer com a vida, 

acende a esperança de que a justiça ainda vem, de que a felicidade está 

atrás da montanha em cuja direção eles caminham. Esses homens 

históricos acreditam que o sentido da existência, no decorrer de seu 

processo, virá cada vez mais à luz; eles só olham para trás para, na 

consideração do processo até agora, entenderem o presente e aprenderem 

a desejar com mais veemência o futuro.112 

 

O homem supra-histórico nietzscheano não crê na ideia de progresso enquanto 

determinismo racional na história, e, consequentemente, tampouco na experiência histórica 

                                                           
110   CAVALCANTI, Anna Hartmann. Nietzsche e a História. O que nos faz pensar .Rio: Cadernos da PUC-

RJ,  

       n. 1, jun.,  1989. p. 29. 
111 Benjamin aponta como parte dessa ideia de continuum a concepção de progresso da razão histórica 

presente nas correntes filosóficas marcantes nos Sécs. XVIII e XIX. E o historicismo é uma dessas correntes 

que Benjamin critica amplamente em suas Teses de 1940. A respeito ver: BENJAMIN, Walter. Teses Sobre 

o Conceito da História. in. _____.  Magia e Técnica, Arte e Política. 7.ed. São Paulo: Brasiliense, 1994b. 

(Obras  Escolhidas, v. 1) Tese 13, p. 229. 
112  NIETZSCHE, Friedrich. Considerações Extemporâneas II: Da utilidade e desvantagem da história  

      para a vida. In.: Nietzsche: Obras Incompletas. 3.ed., São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. 59. (Os  

Pensadores). 
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como ciência movida por uma razão instrumental. Dessa forma, o embate ao historicismo 

também une Benjamim aos propósitos nietzschianos. Visto que, para Benjamin o 

historicismo vincula-se à uma ideia de “historiografia como ciência e da história como 

progresso: a historiografia como a ciência do progresso”.113 

    A perspectiva supra histórica ensina o homem do presente a se desligar da 

marcha histórica linear em um tempo vazio e homogêneo, como bem combate Benjamin. 

Nesse desligamento do historicismo, da racionalidade instrumental, o homem se eleva à 

meditação que lhe permite ser conduzido na contracorrente de sua época. Na perspectiva 

supra-histórica, o homem intempestivo renuncia à ideia de um progresso na história e a 

encara como um emaranhado de ruínas e rupturas, por onde poderá tecer o novo, o atual, 

que Benjamin encara em seu tempo como a época vindoura para uma nova filosofia. 

Isto porque, conforme afirma Nietzsche, “a história pensada como ciência pura 

e tornada soberana seria uma espécie de encerramento e balanço da vida para a 

humanidade”114. Pois, a felicidade do vigor da vida está no romper com a continuidade 

repetitiva histórica; e esta ruptura exige esquecimento e perda da experiência vivida 

(Erlebnis) para o fazer diferente, no sentido do historicamente outro, o a-histórico. Como 

diz Nietzsche, “nas menores como nas maiores felicidades é sempre o mesmo aquilo que 

faz da felicidade felicidade: o poder esquecer ou, dito mais eruditamente, a faculdade de, 

enquanto dura a felicidade, sentir a-historicamente”. 115 

E este é com certeza uma grande ideia que Benjamin toma emprestado para a 

crítica à apropriação positivista do conceito de experiência resgatado do legado kantiano 

por parte da Escola de Marburgo.  

Nietzsche chega a ser irônico, como é próprio ao seu estilo, com o discurso 

cientificista da história dos acontecimentos da experiência enquanto simples vivência 

(Erlebnis) humana. Segundo ele, se tudo fosse como o racionalismo historicista e “se todo 

o sucedido contém em si uma necessidade racional, se todo acontecimento é o triunfo do 

lógico ou da ´Ideia´ - então, depressa, todos de joelhos, e percorrei ajoelhados toda a 

                                                           
113 OSBORNE, Peter. Vitórias de pequena escala, derrotas de grande escala: a política do tempo de Walter 

Benjamin. In: BENJAMIN, Andrew; OSBORNE, Peter (Orgs.) A filosofia de Walter Benjamin: 

Destruição e experiência. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.  p. 94. 
114 NIETZSCHE, Friedrich. Op. Cit. p. 60.   
115 Id. Idem. p. 58 
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escada dos ´sucedidos´!”.116 Aqui, Nietzsche ironicamente critica a ideia racionalista do 

historicismo, que compreende a sucessão como continuidade e progresso. 

A ideia de supra-história em Nietzsche alimenta o perfil criticamente 

desconstrutivo nas teses benjaminianas, representando um resgate fundamental na 

abordagem de uma nova hermenêutica histórico-crítica que encoraja o homem do caráter 

destrutivo a uma ruptura com a experiência da tradição e do progresso cientificista. 

Assume, nesse sentido, a perda de experiência como vital para o novo começo. “Um novo 

fluxo de vida”,117 que não se subordina a nenhuma ciência pura, como a história tradicional 

submetida à racionalidade lógico-matemática. Assim, “a história, na medida em que está a 

serviço da vida, está a serviço de uma potência a-histórica.”118  Nesta perspectiva, a 

história não pode ser pensada como reduto de leis inexoráveis a determinar todo o devir 

humano, e “enquanto há leis na história, as leis não valem nada e a história não vale nada.” 

119 Devemos dar adeus a essas leis e assumir nossa condição de liberdade. 

Para Nietzsche a objetividade enquanto pretensão de verdade absoluta sobre a 

História do devir humano tenta suprimir a criação das instituições imaginárias da sociedade 

e da história por parte de outros sujeitos histórico-revolucionários. Para Nietzsche os 

princípios de objetividade e de causalidade próprios aos paradigmas da modernidade 

iluminista, além de tentar refrear os instintos de luta pelo diferente caracterizam partes do 

fundamento de uma visão mecanicista própria aos naturalistas. 

 

Não se cometa o erro de considerar causa e efeito como objetos, como 

acontece aos naturalistas e aos que ‘naturalizam’ no pensamento, segundo 

o método dos cretinos mecanicistas, que predominam, e querem que a 

causa comprima e empuxe até produzir um ‘efeito’.120 

 

O conceito de modernidade se aprofunda em sua crise quando Nietzsche 

denuncia o grande erro e a grande ilusão das verdades lógicas e causais sobre a 

compreensão da realidade. Ele desconstrói os princípios considerados absolutos pelo 

cientificismo filosófico e anuncia a experiência histórica dos sujeitos como responsável 

                                                           
116   Id. Idem. p. 68. 
117   Id. Idem. p. 60.  
118   Id. Idem. p. 60. 
119   Id. Idem. p.  70.  
120  NIETZSCHE, Friedrich. Além do bem e do mal. Petrópolis: Vozes, 2009. pp. 30-1 
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pela invenção de tais conceitos. Algo que com certeza influenciou muito o Benjamin em 

seu Programa de 1918 e em outros escritos, sobretudo as Teses de 40. 

 

É mister servir-se da ‘causa e do efeito’, como de puros conceitos, isto é, 

como ficções convencionais para designar e compreender, não para 

‘esclarecer’(...) se não há ‘nexos causais’, não há ‘necessidades’, não há 

‘determinismo psicológico’; ali o efeito não é uma consequência da 

‘causa’; ali não manda nenhuma ‘lei’. Nós, não somente, inventamos as 

causas, as sucessões, a relatividade, a necessidade, o número, a lei, a 

liberdade, o motivo, o fim. 121 

 

2.2. Crítica da modernidade 

O legado nietzscheano deixou seguidores como poderemos verificar nas obras 

pós-estruturalistas de Michael Foucault, de Heidegger, Jacques Derrida, Richard Rorty, 

Jean François Lyotard, Baudrillard, Levinás, Bataille, nos intelectuais da Escola de 

Frankfurt, particularmente nas obras de Adorno, Horkheimer e, sobretudo, em Benjamin, e 

dentre outros que podemos definir como pós-modernos.122   

Não apenas Benjamin, mas toda a Escola de Frankfurt teve em Nietzsche um 

grande referencial filosófico por uma mais clara compreensão da modernidade iluminista, 

visto que as outras abordagens filosóficas se encontravam na mais completa crise de 

paradigmas. Segundo Friedman: 

 

A Escola de Frankfurt advertiu para a necessidade de encontrar a chave 

do problema da ilustração, mais, por meio de Nietzsche que de Marx. O 

otimismo de Marx já não se sustentava na análise histórica. A fé na 

teleologia não oferecia saída para a situação.123 

 

 De fato, o projeto iluminista na modernidade sofreu um dos seus golpes mais 

dolorosos com a crítica de Nietzsche à filosofia da história hegeliana e, em geral, ao 

próprio fio condutor do discurso moderno. Com a destruição da crença nas bases do 

projeto iluminista, todo o modelo de racionalidade instrumental e historicista perde sua 

unidade e se fragmenta.  Assim, o sistema hegeliano, tributário desse modelo, também 

                                                           
121  NIETZSCHE, Friedrich. Op. Cit., p. 31 
122 A respeito ver: HABERMAS, Jürgen. Entrada na modernidade: Nietzsche como ponto de viragem. In: 

_____. O Discurso Filosófico da Modernidade. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1990. pp. 101 a 108. 
123  FRIEDMAN, George. La filosofía política de la escuela de Frankfurt. México: Fondo de Cultura 
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sofre seus abalos e é colocado em questão na crítica desconstrutiva da contemporaneidade.  

Desta forma, fica atestado que,  

 

a razão mostra-se incapaz de recompor a unidade perdida e inicia-se 

assim o longo processo agonizante da filosofia como corpo sistemático de 

verdades evidentes. A razão foge do centro, desce do seu tribunal 

supremo e situa-se nas ‘diferenças’ e ‘descontinuidades’.124 

 

O pensamento nietzscheano concebe que a prova do caráter humano que move 

a história é a ideia da inexistência do continuum e da convergência nas coisas do devir e da 

verdade históricos. Uma continuidade determinista e necessária foge às características da 

experiência do humano na história. É inerente à condição da existência histórica humana a 

liberdade e suas variantes. Por isso, a alternativa nietzschiana, como aparece na leitura de 

Benjamin, é a de fazer explodir o tal continuum historicista. Explosão como resistência, 

uma alternativa muito usual pelas vanguardas artísticas da época, que inspira em muito o 

pensamento benjaminiano, como bem expresso em seu Programa de 1918. Em seu 

Programa de 1918, em consonância com o espírito nietzscheano, Benjamin ressalta a 

importância da experiência estética como fundamento para uma compreensão ontológica 

do Ser do homem, no universo de uma metafísica da experiência contrária aos pressupostos 

da metafísica da tradição dogmática, submetida aos princípios normativos do cientificismo. 

A respeito disso Habermas diz que: 

 

O intuito anarquista dos surrealistas, de fazer explodir o continuum da 

história da decadência, é já patente em Nietzsche. A força subversiva de 

uma resistência estética que mais tarde há de alimentar as reflexões de 

Benjamin, e ainda de Peter Weiss, brota já em Nietzsche da experiência 

de uma rebelião contra tudo quanto é normativo.125 

 

Também, para Nietzsche, a ideia de objetividade na verdade sobre o devir da 

história surge com a acomodação e a conservação da noção de verdade do poder dominante 

e opressor, que com o passar do tempo depois de tanta propaganda ideológica e imposição 

passa a ser aceita como necessária e universal. Nietzsche problematiza a verdade histórica 

do seguinte modo: 
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Um exército móvel de metáforas, de metonímias, de antropomorfismos 

— em poucas palavras, um conjunto de relações humanas que foram 

intensificadas, transfiguradas e embelezadas poética e retoricamente, e 

que depois de uma longa utilização, surgem a um povo como estáveis, 

canônicas e obrigatórias.126  

 

É no frontispício da tese 12 (das Teses de 1940) que Benjamin cita a seguinte 

frase abaixo, extraída da segunda das “Considerações Extemporâneas” de Nietzsche: 

“Precisamos da história, mas não como precisam dela os ociosos que passeiam no jardim 

da ciência”. Esta frase carrega um profundo sentido crítico à razão instrumental da 

Erlebnis histórica nas abordagens cientificistas dos clássicos da tradição iluminista. E 

como bem sabemos, Nietzsche se destaca em suas críticas veementes aos modelos 

racionalistas e totalitários de verdade sobre a realidade e a concepção de história. 

A citação de Nietzsche nas Teses de 1940 revela uma preciosa fonte filosófica 

da hermenêutica benjaminiana sobre a história. O resgate nietzschiano que Benjamin 

realiza atesta uma clara fase de maturidade no pensamento filosófico do mesmo. A crítica 

desconstrutiva aos valores (transvaloração) da tradição iluminista e o radical combate às 

noções totalitárias, funcionalistas e mecanicistas da história presente em todas as teses 

benjaminianas confirma a nova e quase original abordagem do pensamento benjaminiano.  

Desta forma, o último Benjamin, isto é, o Benjamin das Teses de 40, assume 

uma postura iconoclasta de desconstrução da tradição racionalista, que remonta ao 

princípio de identidade de Parmênides à lógica conjuntista-identitária127 dos modernos, 

como nos relata Castoriadis abaixo: 

 

Não há rigorosamente nenhuma ruptura de continuidade entre os sofismas 

mais grosseiros, os mais próximos do trocadilho mais estúpido e o 

diálogo platônico que contém os piores deles, a saber, de ´Eutidemo´, e as 

aporias do ´Parmênides´, do ´ Sofista´, da Metafísica [de Aristóteles] ou 

                                                           
126  NIETZSCHE, Friedrich. Apud.  RORTY, Richard. Solidariedade ou objetividade? Lisboa: Crítica: 

Revista do pensamento contemporâneo, n. 3, abril, 1988. p. 59. 
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do sistema hegeliano. Estes sofismas só são tais pela utilização 

implacável da lógica identitária.128 

 

 Aproximando-se, assim, o último Benjamin, da perspectiva pós-moderna 

inspirada esteticamente em Nietzsche. Tendo em vista que as teorias da pós-modernidade 

se caracterizam pela crítica radical aos princípios racionalistas e cientificistas que 

marcaram a modernidade. A crise da modernidade advinda da não superada crise da 

racionalidade e do cientificismo, anuncia o advento do niilismo. Niilismo este que se 

compreende por dois sentidos distintos entre si. “A crença nas categorias a razão é a causa 

do niilismo, - medimos o valor do mundo por categorias, que se referem a um mundo 

puramente fictício.” 129 

Segundo Nietzsche, outra forma de niilismo está no reconhecimento de que não 

há um mundo definido pela metafísica da tradição, como manifestação de um ser-mundo. 

O mundo só é possível como um vir-a-ser, onde, este supera a tradição dogmática. Essa 

tradição se fundamenta na verdade regida pelos princípios da racionalidade. A 

contemporaneidade aflora atestando a ultima forma de niilismo, que se enraíza na 

descrença em um mundo metafisicamente dado como evidência de um Ser logicamente 

constituído. O niilismo do tempo-presente (Jetztzeit) afirma a possibilidade do vir-a-ser da 

experiência estética como fundadora de sentido. A forma de se compreender a verdade 

como evidência lógica na metafísica dogmática perde seu equilíbrio e cai nas flutuações do 

real. O niilismo anunciado por Nietzsche assume essa descrença nas verdades da 

experiência metafísica da tradição, que tem nos princípios conformistas do cientificismo 

seu fundamento. 

 

O niilismo como estado psicológico tem ainda uma terceira e ultima 

forma. Dadas essas duas compreensões, de que com o vir-a-ser nada deve 

ser alvejado e de que sob todo o vir-a-ser não reina nenhuma grande 

unidade em que o indivíduo pode submergir totalmente como um 

elemento de supremo valor: resta como escapatória condenar esse inteiro 

mundo do vir-a-ser como ilusão e inventar um mundo que esteja para 

além dele, como verdadeiro mundo. Tão logo, porém, o homem descobre 

como somente por necessidades psicológicas esse mundo foi montado e 

como não tem absolutamente nenhum direito a ele, surge a ultima forma 

do niilismo, que encerra em si a descrença em um mundo metafísico, que 

se proíbe a crença em um mundo verdadeiro. Desse ponto de vista 
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admite-se a realidade do vir-a-ser como única realidade, proíbe-se a si 

toda espécie de via dissimulada que leve a ultramundos e falsas 

divindades – mas não se suporta esse mundo, que já não se pode negar... 

– O que aconteceu, no fundo?130  

 

Nada mais de verdadeiro se encontra no Ser, mas apenas a incessante busca do 

sentido das “verdades supra-históricas” como um eterno vir-a-ser, sem a chegada a uma 

conclusão fechada de uma síntese iluminista. E esta é a fonte primeira de Benjamin para 

encarar a dialética em seu estado de paralização (Dialectics at a standstill), no qual a 

negação da negação não leva à síntese, mas a um estado de não-síntese. Não há mais o 

ponto arquimédico de sustentação das verdades da experiência histórica do racionalismo 

instrumental, fruto da modernidade. Com isso, os valores cientificistas de referência para 

as verdades perdem sua centralidade e caem no esquecimento.  

 

O sentimento da ausência de valor foi alvejado, quando se compreendeu 

que nem com o conceito ‘fim’, nem com o conceito ’unidade’, nem com 

o conceito ‘verdade’ se pode interpretar o caráter global da existência. 

Com isto, nada é alvejado e alcançado; falta a unidade abrangente na 

pluralidade do acontecer: o caráter da existência não é ‘verdadeiro’, é 

falso... não se tem absolutamente mais nenhum fundamento para se 

persuadir de um verdadeiro mundo... Em suma: as categorias ‘fim’, 

‘unidade’, ‘ser’, com as quais tínhamos imposto ao mundo um valor, 

foram outra vez retiradas por nós – e agora o mundo parece sem valor... 
131 

 

A existência enquanto reino da experiência estética, enfatiza a condição do homem 

no mundo por implicar ênfase no sentimento, que é algo puramente humano. E quando 

essa existência não mais pode ser compreendida a partir dos princípios da racionalidade, 

como pretendia a tradição do dogmatismo metafísico, gera o vazio de experiência, a perda 

de experiência anunciada por Benjamin. 

O embate benjaminiano é contra toda a tradição que tem seu corolário na filosofia 

da modernidade, marcada pela ilustração. No entanto, esse embate filosófico já se inicia no 

olhar desconstrutivo da tradição que remonta ao sistema metafísico aristotélico, sobretudo 

no que diz respeito ao seu conceito de experiência. Visto que na metafísica aristotélica a 

memória, enquanto vivência sensível, “gera a experiência” por acúmulo (ARISTÓTELES, 
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I 981 A 25).132 A experiência sendo formada pelas diversas recordações, como 

“lembranças” (Erinnerung) que terminam “por produzir a capacidade de uma só 

experiência” (ARISTÓTELES, I 981 A 25).133 Benjamin critica amplamente esse conceito 

de lembrança e a qualifica como geradora de uma experiência empobrecida. Em seu lugar 

propõe a “rememoração” (Eingedenken) na formação de um conceito superior de 

experiência, que ressignifica e reterritorializa o passado e suspende o presente do seu 

continumm historicista. Nega essa concepção de memória cumulativa rejeita esse esquema 

de continuidade, mesmo contrariando a perspectiva aristotélica que encaminha sua 

experiência (Erlebnis) única e conservadora para a condição sine qua non do surgimento 

ciência e da arte enquanto técnica universalizante. 

Esse modelo de crítica radical à tradição encontra no niilismo nietzscheano seu 

motivo primordial; visto que, a translucidez niilista radical de Nietzsche nos impulsiona 

para a busca do novo, o inteiramente outro na diversidade da experiência histórica do real, 

que sirva de referencial ontológico para uma diferente compreensão da 

contemporaneidade. É de grande valor filosófico para essa questão a seguinte reflexão do 

filósofo italiano contemporâneo, Gianni Vattimo: 

 

É com esta conclusão niilista que se sai de fato da modernidade, 

segundo Nietzsche. Pois a noção de verdade não mais subsiste e o 

fundamento não mais funciona, dado que não há fundamento algum 

para crer no fundamento, isto é, no fato de que o pensamento deva 

‘fundar’: não há saída da modernidade mediante uma superação crítica, 

que seria um passo ainda de todo interno à própria modernidade. Fica 

claro, assim, que se deve buscar um caminho diferente. É esse momento 

que se pode chamar de nascimento da pós-modernidade em filosofia, 

um acontecimento cujos significados e cujas consequências, assim 

como os da morte de Deus anunciada no aforismo 125 da Gaia ciência, 

ainda não acabamos de medir.134 

 

O desejo de objetividade do racionalismo instrumental representa uma tentativa 

disfarçada do medo de enfrentar a história em aberto e suas contingências políticas. 

Segundo Richard Rorty, podemos evidenciar em Nietzsche a acusação de que “a tradição 
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filosófica, com origem em Platão é uma tentativa de evitar enfrentar a contingência, que é 

um esforço para escapar ao tempo e ao acaso.” 135  

Assim, no resgate da contribuição nietzschiana, Benjamin propõe uma 

superação da metafísica tradicional para apontar a uma filosofia vindoura que tenha no 

conceito de experiência estético-histórica o fundamento primeiro a uma metafísica do 

tempo-presente. E para fundamentação dessa concepção de uma metafísica do tempo-

presente encontramos nos escritos do jovem Benjamin a preocupação em resgatar 

criticamente o legado kantiano, como veremos a seguir. Notadamente que essa concepção 

crítica benjaminiana é perpassada pela orientação do olhar da leitura da obra de 

nietzschiana, sobretudo na desconstrução crítica da tradição filosófica preconizada por 

Nietzsche. 
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3. Por uma Metafísica da experiência: sobre o programa de Benjamin a uma filosofia 

vindoura. 

 

Ao escrever o texto “Über das programm der kommenden philosophie” (G.S. 

II.1) Benjamin estabelece duas linhas de frente de combate com esse seu Programa. Uma 

linha que revisita o sistema kantiano resgatando o que tem de mais importante, sobretudo o 

seu conceito de experiência (Erfahrung), para o projeto de uma filosofia metafísica 

vindoura, empreendendo uma severa crítica aos modelo positivista de interpretação do 

legado kantiano como visto em Hermann Cohen, que subornina a filosofia aos propósitos 

da ciência136. A outra linha de frente em decorrência da primeira é o embate contra o 

dogmatismo do idealismo alemão e a razão instrumental do iluminismo (Aufklärung), 

como veremos em grande parte de sua obra, coroada com as Teses de 1940, radicalizando 

esta perspectiva crítica que é uma característica marcante entre as teorias dos membros da 

Escola de Frankfurt. 

Ao revisitar o sistema kantiano em uma releitura crítica, em um primeiro 

momento, Benjamin propõe a negação e superação de alguns limites evidenciados, 

chegando ao ponto de propor a rejeição destes limites. Em um segundo momento, pari 

passu com o primeiro, a crítica dialética benjaminiana resgata outros aspectos a serem, 

assumidos, cultivados e reformulados no pensamento kantiano. Esse segundo momento é 

para Benjamin uma das tarefas fundamentais para a filosofia da atualidade que se lance ao 

futuro, tendo na tipologia kantiana sua orientação filosófica, apesar do olhar 

alegoricamente desconstrutivo de sua crítica à versão apresentada pelos neokantianos. 

 

Para a filosofia vindoura, é de extrema importância distinguir e separar os 

elementos do pensamento kantiano que devem ser assumidos e mantidos, 

aqueles que devem ser revisados e aqueles que devem ser rejeitados.137 

 

Benjamin resgata criticamente Kant para a definição de um programa que 

possa servir de fundamento a uma nova filosofia para o tempo futuro, que possa ir além de 

sua época, marcada ainda pelos resquícios do iluminismo. A proposta orienta-se no sentido 
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do resgate do conceito kantiano de metafísica da experiência, projetando-o à sua forma 

mais elevada. Neste projeto Benjamin, mesmo em sua forma crítica, reconhece a 

importância e validade do pensamento kantiano, “que encontrou diante de si uma 

experiência cujo lado metafísico um Mendelssohn e um Garve trataram com justiça”.138 

Para Benjamin esta é a tarefa principal da filosofia vindoura, a de reler criticamente a 

teoria kantiana da experiência resgatando sua profundidade capaz de trazer novas 

perspectivas para a filosofia do tempo presente. Seria tanto para formular a principal 

exigência dirigida a esta filosofia como para afirmar a possibilidade de satisfazê-la: que é a 

exigência, no âmbito da tipologia kantiana, de fundar, em termos de teoria do 

conhecimento, um conceito superior de experiência139. 

O resgate crítico que Benjamin propõe do conceito de experiência em Kant, 

dessa forma, também implica em um acerto de contas com a tradição racionalista seguida 

na contemporaneidade por uma tendência lógico-funcionlista que legava à experiência e à 

noção de conhecimento um formato rudimentar e empobrecido reduzido aos contornos de 

uma condição meramente mecânico-matemática. 140 Para Benjamin, o conhecimento 

filosófico tem sua maior expressão na linguagem e não em fórmulas matemáticas 

mecanicamente estabelecidas, e isto é crucial e decisivo em seu pensamento. E é isto que é 

importante, “em última análise, para se afirmar a supremacia sistemática da filosofia sobre 

toda ciência e também sobre a matemática”141. Mas a experiência correspondente a esse 

conceito de conhecimento não matemático, resultante da reflexão mediada pela essência da 

linguagem, segundo Benjamin, foi algo que escapou ao sistema kantiano, e precisa ser 

resgatado mesmo a partir do legado de Kant, como tarefa para a filosofia vindoura. Cohen, 

fundador da Escola de Marburgo, pensava o oposto da crítica radical benjaminiana ao 

neokantismo. Basta ver que para Cohen “matemática e filosofia devem se ligar para 

produzir a ciência matemática da natureza”.142 Essa preocupação “positivista” de submeter 

constantemente a filosofia aos ditames da ciência, e especificamente à ciência matemática 
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da natureza, não se coaduna com o espírito investigativo benjaminiano, nem caberia em 

uma nova filosofia metafísica vindoura, proposta em seu Programa.  

Contra Cohen, que insiste que a “filosofia está ligada de qualquer maneira à 

matemática”143, e isto mesmo na tentativa de se apropriar dos conceitos kantianos, 

Benjamin estabelece sua crítica que, inclusive, não fica restrita ao Programa de 1917. 

Também podemos ver uma crítica ao mesmo em sua definição de Origem (Ursprung) no 

prefácio do “Trauerspielbuch" (Origem do drama barroco Alemão).  Nesta passagem, 

Benjamin, na crítica a Cohen, propõe a ampliação da compreensão do conceito de origem 

Ursprung que extrapole o sentido lógico formal e se enquadre em seu efetivo sentido 

histórico144. Da mesma forma que propõe no Programa de 1917 a ampliação dos conceitos 

de experiência e conhecimento para que envolvam a linguagem, história, arte e religião. 

Assim, é objetivo de Benjamin “explorar os campos da experiência religiosa, linguística, 

estética e histórica” 145, para que a experiência seja considerada fora do enquadramento 

lógico-formal da tradição metafísica e se situe no universo ontológico da presença, 

enquanto fenômeno (manifestação) de uma consciência designadora e nomeadora da 

verdade.  

Nessa perspectiva, contrariando as crenças contemporâneas de muitos 

historiadores da filosofia, a compreensão metafísica permanece como vital para o 

entendimento humano no presente. Kant não negava a viabilidade da metafísica, apesar de 

sua crítica aos sistemas metafísicos anteriores, que não demonstraram consideráveis 

avanços, mas apenas um retrocesso “que aniquila todos os projetos ulteriores”,146 Para 

Kant, tal retrocesso dos sistemas metafísicos não invalidava a possibilidade de uma 

metafísica atual e consistente que desse respostas aos desafios filosóficos do presente. 

“Kant jamais chegou a contestar a possibilidade da metafísica, apenas pretendeu ter 

estabelecido os critérios a partir dos quais esta tal possibilidade poderia ser comprovada 

em cada caso particular” 147. Segundo Benjamin, na época de Kant era algo historicamente 

possível apenas a tentativa de aniquilação das pretensões da metafísica, e isto em parte 
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devido ao advento da ciência iluminista, que pelo princípio da razão suficiente servia quase 

que como parâmetro de verdade, uma espécie de tribunal para julgar as verdades, como 

bem afirmava Kant, o que implicava em uma desvalorização da experiência pelo uso 

dogmático da razão. 

A teoria da experiência em Benjamin nos remete ao problema grego da 

concepção de experiência sensível relacionada ao fazer poético que se dá inicialmente com 

a percepção, vinculando-se dessa forma à experiência como aisthesis. Referindo-se 

fundamentalmente ao modo de perceber a realidade além do aprendizado técno-científico 

do raciocínio lógico.  Embora o conceito de aisthesis hoje esteja vinculado unicamente à 

estética enquanto teoria ou filosofia da arte, ela na verdade diz mais que isto, é um modo 

de percepção das coisas e é a experiência traduzida em liberdade na construção do 

conhecimento sobre estas mesmas coisas. Em seus textos da juventude, sobretudo no 

Programa, Benjamin invoca Kant justamente por ver nesse o resgate da experiência 

estética como fonte fundamental para o conhecimento daquilo que é possível ao homem 

situado historicamente.  Nessa perspectiva, explorar o campo da experiência estética 

implica no reconhecimento da aisthesis como condição de possibilidade para a própria 

experiência humana como síntese das múltiplas percepções na formação e constituição do 

conhecimento. 

A crítica benjaminiana é centrada na negação de qualquer pretensão de verdade 

que retire do humano, enquanto ente histórico-fenomênico, seu fundamento original, para 

creditá-lo a princípios formais positivistas. Por isso, de acordo com Olgária Matos, 

Benjamin é contra toda tese onde a verdade “não pode ser entendida como correlativo 

objetivo de uma intenção subjetiva ... [na qual] o sujeito é chamado a comparecer menos, a 

intenção a extinguir-se” 148. Nesse sentido, na crítica à tradição racionalista caracterizada 

pelo cientificismo iluminista, Benjamin com seu Programa de 1917, ao propor o resgate de 

um conceito novo de experiência de derivação kantiana, não se refere à “experiência 

científica” peculiar aos princípios positivistas, que Cohen149 defendia como “pura ciência”, 

mas refere-se a um conceito elevado e ampliado de experiência. Um novo conceito onde a 

simplificação reducionista positivista desse espaço a uma ciência complexa, com base em 

um nova concepção mais “profunda de experiência metafísica” (tiefere metaphysische 
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Erfahrung) 150, que se traduza em uma “metafísica da experiência”. Esta nova concepção 

de metafísica se evidencia na desconstrução “violenta”, no sentido de uma radicalidade 

extemporânea, que Benjamin estabelece na tricotomia kantiana, como se verifica em seu 

Programa. Ele enfatiza uma necessária reformulação no sistema da metafísica kantiana, 

concedendo primazia ontológica à experiência espaço-temporal. Conforme nos relata 

Caygill 151,  

 

esta reformulação e distinção entre intuição/entendimento e razão é uma 

declarada metafísica da experiência em que o absoluto se manifesta na 

experiência espaço-temporal, mas indiretamente em formas complexas, 

tortuosas e mesmo violentas. 

 

Essa proposta de ênfase no resgate de um novo e ampliado conceito de 

experiência é para Benjamin crucial, caso se possa pensar na possibilidade atual (o futuro 

para a época da escrita do Programa). Nessa proposta aponta a necessidade de se conceber 

como viável uma metafísica viva e enraizada na existência espaço-temporal, que podemos 

relacionar com o conceito de tempo-presente (Jetztzeit), como esboçado por Benjamin em 

suas Teses de 1940. 

Para essa proposta, Benjamin problematiza e sistematiza (diferentemente e 

radicalmente) à sua maneira a crítica à tradição, desferindo golpes em muitos dos seus 

aspectos e formas de manifestação, como acontece no Programa e em diversas outras 

obras, como no ensaio sobre Goethe 152. Nesse ensaio, Benjamin também combate o 

conceito de experiência da tradição iluminista, presente no historicismo com seu conceito 

de empatia (Einfühlung), que é a experiência como vivência (Erlebnis), estabelecida 

tradicionalmente e de forma conservadora em uma relação do presente com o passado 

vivido que subjuga a experiência histórica dos oprimidos. Essa temática aparece em sua 

radicalidade nas Teses de 1940, obra essa que parece se colocar como corolário, mesmo 

paradoxalmente, do seu estilo -de modo fragmentário -, do seu pensamento filosófico; 

tanto no que diz respeito à sua forma de escrita filosófica como à sua proposta para uma 

metafísica da experiência que tem no tempo-presente (Jetztzeit) o seu fundamento 

existencial. Uma metafísica que se funda na experiência estética do pensamento, o que 
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contraria muitos filósofos adeptos da concepção dogmática da metafísica. Nesse sentido, 

Lages afirma que: 

 

O pensamento e a obra de Benjamin inscrevem-se, juntamente com o 

conjunto dos pensadores da ‘Escola de Frankfurt’ (sobretudo Adorno e 

Horkheimer), numa vertente de pensamento que efetua uma reabilitação, 

por meio de sua leitura da obra de diferentes filósofos da tradição, dessa 

dimensão histórico-fenomenal do conhecimento, característica do 

contexto judaico, para o qual a experiência em sua concretude histórica é 

elemento fundador 153·.  

  

Dessa forma, podemos dizer que nas Teses de 1940, Benjamin esboça em parte 

com a linguagem alegórica e por fragmentos filosóficos o caráter de continuidade quase 

sistemático de sua obra de desconstrução da tradição154, tal como no Programa, que faz 

parte de seus importantes trabalhos na juventude. Ana Lucas 155 entende do mesmo modo a 

relação de continuidade na obra de Benjamin, como podemos observar em sua 

apresentação da obra “A metafísica da juventude” para a edição espanhola. Ela diz que 

nessa abordagem podemos situar o lugar “mais adequado para expor a concepção que 

Benjamin tem sobre a história nestes trabalhos da juventude que se ligam diretamente com 

o conteúdo de suas Teses”. 156 

Assim, podemos dizer que em um pensamento fragmentado e multirreferencial 

habita um “propósito sistemático”, embora isto pareça contraditório com o estilo de escrita 

e pensamento filosóficos de Walter Benjamin. “Propósito sistemático” não precisa ser 

entendido como sistema propriamente dito. Mas estamos falando em uma nova forma de 

compreender o “sistema”, diferente da tradição. Podemos ousar dizer que é um novo 

conceito de sistema metafisicamente inspirado no modo como é visto na física quântica; 

pois, falamos em um sistema como uma espécie de “estrutura dissipativa”. Para ilustrar 

essa compreensão comparativa, em um diálogo com Prigogine, podemos nos apropriar do 

seu argumento e dizer que “a criação do mundo é a criação da liberdade. A liberdade, 

porque essas moléculas reais podem ir em todos os sentidos, criar estruturas, especialmente 

estruturas dissipativas” 157. Nesse modelo de estrutura sistemática o aparente equilíbrio dá 

lugar para a liberdade das recriações e para o jogo das possibilidades diversas. Dessa 
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forma, “as escolhas, as possibilidades, a incerteza, são ao mesmo tempo uma propriedade 

do universo e próprias da existência humana!”158. Mesmo diante do caos de metáforas e 

desordens habita um certo sentido para o leitor que o aborda, e assim que reconstrói uma 

ordem que se articula no discurso linguístico como possibilidade de verdade que se 

aproxima do complexo pensamento benjaminiano. 

Segundo Gagnebin, a postura dos escritos fragmentários de Benjamin contra o 

sistema tradicional não nega a possibilidade de um pensar coerente e sistemático. Segundo 

ela, “desistir do ideal de sistema, (...) como já o observou Schlegel, não é sinônimo de 

desistir de um pensamento sistemático” 159.  

O que se combate é o sistema fechado de pensamento submetido a princípios 

cientificistas que nega a possibilidade da intervenção reflexiva, especulativa e 

transformadora do intelecto humano. Nesse sistema do cientificismo ocorre o 

reducionismo do pensar ao aspecto empírico da abordagem e radicaliza-se uma postura em 

oposição ao idealismo meramente especulativo, que, por sua vez é outro sistema fechado 

de pensamento. E a crítica benjaminiana propõe o resgate e a ênfase em um conceito de 

experiência empírico-histórica, que se traduz em uma abordagem estético-histórica na 

compreensão metafísica do tempo presente. Nesse sentido, sobre o pensamento 

benjaminiano, Adorno relata que, “paradoxalmente, seu método especulativo juntou-se o 

método empírico”. 160 Caracterizando-se, assim, como um pensador crítico da tradição 

racionalista e cientificista. 

Em seus textos da juventude Benjamin já apontava para uma filosofia vindoura 

desvencilhada das amarras do cientificismo no pensamento humano. Para Benjamin, já 

pensando além do seu tempo, e apontando para as ideias que se encontram hoje presentes 

na atualidade, a essência do pensar está no resgate da vitalidade do humano desvencilhado 

de sua negação pelo advento do artifício da técnica. A essência do pensar indica o caminho 

para a valorização do conhecimento que tem no humano o seu fundamento, e não na lógica 

da razão calculadora que domina a ciência na modernidade. Antecipadamente pensando 

nessa questão, Benjamin alerta que “por falta de coragem, a vida dos estudantes afastou-se 

desse tipo de conhecimento” 161. Benjamin aponta uma saída da juventude dessa situação a 

partir de uma orientação rigorosa e radical que confronte o desespero e o perigo de uma 
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vida submetida ao determinismo técnico-científico. É contra as ideias próprias ao universo 

mecanicista da física newtoniana, que inspirou parte do pensamento kantiano, que 

Benjamin propõe a releitura crítica da obra Immanuel Kant depurando-a dessa influência, 

na intenção de resgate do que poderia ser vital para sua filosofia vindoura. 

Contra esse determinismo, que a tudo pretende controlar em uma racionalidade 

teleológica na qual o futuro já está estabelecido como efeito lógico de uma pretensa 

causalidade no presente, Benjamin propõe a libertação do espírito da juventude dessa 

cadeia de acontecimentos como em uma catástrofe anunciada. Para Benjamin na 

representação do espírito da juventude se encontra a liberdade de escolha e não o 

determinismo, as diversas possibilidades e não a certeza única e contínua e repetitiva do 

mesmo. E se pensar implica em uma atividade racional, pode-se dizer que o espírito jovial 

reflexivo aponta para uma nova forma de racionalidade. Nesse sentido, para Ilya Prigogine, 

grande pensador dos sistemas quânticos complexos, a liberdade, a incerteza e as 

possibilidades são elementos que escapam dos princípios centralizadores da ciência 

tradicional. 

 

é nas escolhas, nas possibilidades – e creio que é isso que é interessante –

, que chegamos a uma nova racionalidade. Uma racionalidade na qual a 

verdade científica não é o certo ou o determinado, e o indeterminado ou o 

incerto não é a ignorância. Porque há liberdade na natureza que 

descrevemos, a qual permite por sua vez a liberdade interior que 

experimentamos.162 
 

Benjamin propõe à juventude a desconstrução desse continuum historicista de 

sentido fixo em um tempo vazio e homogêneo da racionalidade instrumental, como bem 

vimos nas “Teses sobre o conceito de história” 163 (1940). E em seu texto juvenil, “Sobre a 

vida dos estudantes”, inicia com a proposta de uma tomada de posição própria e autônoma 

no pensar e no agir por parte dos sujeitos históricos do presente que mire um futuro outro. 

“Cada qual encontrará seus próprios mandamentos, na medida em que confronta sua vida 

com a exigência mais elevada. Ele libertará o futuro de sua forma desfigurada, 

reconhecendo-o no presente” 164. 
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Assim, o sentido do “sistema benjaminiano” não representa o universo 

fechado, reducionista e identitário do racionalismo, mas reside na ampliação complexa dos 

campos de abordagem do pensamento na construção do conhecimento e na formação da 

consciência filosófica. Na concepção benjaminiana, como na física quântica, o sistema 

deve ser sempre invadido por flutuações que desequilibrem a ordem fechada do sistema 

tradicional para dar abrigo à experiência histórica da vida e do pensamento especulativo 

ressignificador. Podemos ver essa proximidade ao analisarmos a citação de Prigogine 

abaixo, como um dos grandes referenciais da física quântica.  

 

A vida me aparece como uma ‘flutuação’ da matéria. Justamente, o que 

caracteriza o não-equilíbrio são as flutuações. Um mundo de equilíbrio é 

um mundo estável; as flutuações regridem aí. Mas, longe do equilíbrio, as 

flutuações aumentam e podem invadir todo o sistema. A vida é uma 

flutuação da matéria e, no interior dessa flutuação, você tem outras 

flutuações 165. 

 

Pode-se dizer que o que se apresenta é um pensar sistemático diferenciado e 

investigativo. Embora a escrita benjaminiana prime pelo caráter fragmentário de 

exposição, onde cada fragmento participa de um conjunto de diversos fragmentos que se 

posicionam em uma constelação, não se perdem em uma dispersão caótica sem sentido. No 

pensamento benjaminiano, os fragmentos não negam o caráter sério e comprometido da 

reflexão na formação de uma consciência filosófica. “Ao contrário, cada um deles tem o 

seu lugar dentro de uma consciência filosófica de uma extraordinária unidade”. 166  

Sobre a existência desse pensar sistemático de novo tipo em Benjamin, basta 

ver que o Programa tem também muitos dos seus principais elementos apresentados e 

desenvolvidos mais detalhadamente tanto na sua tese de doutoramento “O conceito de 

crítica de arte no romantismo alemão”(1919), quanto no “Ensaio sobre Goethe” (1921)167; 

o que mostra, apesar do caráter fragmentário de sua obra, um fio de continuidade que dá 

sentido ao seu pensamento filosófico. A respeito Howard Caygill diz que: 

 

Todos os escritos de Benjamin, dedicados à literatura, história da arte ou 

o estudo da cultura urbana, podem ser lido como antecipações da 

‘filosofia vindoura'. No coração desta nova filosofia está uma 

transformação radical do conceito de experiência legado pela filosofia 
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crítica de Kant. A matriz para esta transformação é encontrado em alguns 

poucos artigos publicados e numerosos fragmentos inéditos sobreviventes 

do período entre 1914 e 1921.168 
 

A teoria proposta por Benjamin sobre a experiência redefinida e elevada ao um 

patamar superior de validade, que recorre a Kant para sua fundamentação primeira e está 

presente em muitas de suas obras, só vai ganhar uma maior visualização e valorização na 

atualidade a partir do resgate de suas ideias Habermas, quando esse trata do conceito de 

crítica  (1975/1998). Habermas enfatiza a tese de que Benjamin representa um marco na 

filosofia contemporânea ao realizar em seus escritos, como bem sintetiza nas “Teses de 

40”, o que ele chama de “inversão drástica” 169 em relação aos clássicos da filosofia. Essa 

inversão drástica é o que acontece na proposta do Programa de 1917 em resgatar e superar 

o conceito de experiência em Kant.  

Habermas, ao mesmo tempo que considera a importância da obra, e 

especificamente do conceito de experiência (Erfahrung) de Benjamin, também dá uma 

atenção especial ausente entre os pesquisadores e intérpretes aos seus escritos da 

juventude: o breve ensaio Erfahrung, escrito em 1913 170; a “Vida dos estudantes” escrito 

em 1915 171 ; “A linguagem dos homens e a linguagem em geral” escrito em 1916 172, 

“Metafísica da juventude”173 escrito entre 1913 e 1914 174 e outros além do Programa 175.  

É nesse programa investigativo sobre o conceito de experiência (Erfahrung) 

que Benjamin mais evidencia sua inicial investida no terreno da metafísica, tendo em Kant 

a sua principal filiação filosófica. Mas não é apenas nesse texto que Benjamin valoriza em 

muito o legado de Kant. Em outros escritos da juventude, e também em textos de sua 

maturidade, mesmo que com uma abordagem crítica, Benjamin também enaltece o legado 

kantiano. Inclusive podemos dizer que em sua obra não se apresenta uma negação 

completa dessa referência filosófica, mas ele sempre procurou ir além, inclusive na 
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tentativa de formulação de uma própria teoria da experiência. Nesse sentido, Pierre Missac 

diz que Benjamin, a partir do Programa: 

 

considera que Kant é o ponto de partida obrigatório de qualquer reflexão 

filosófica. Contudo, até onde se sabe, mesmo que Benjamin nunca tenha 

desaprovado esse texto, que o recurso à Erfahrung – noção 

eminentemente kantiana – seja uma constante para ele, que numa carta de 

7 de maio de 1940 a Adorno ele mencione ainda sua própria ‘teoria da 

experiência’ (as aspas são dele), ele também não deixou de questionar 

essa referência, dando para sua reflexão um aspecto concreto e objetos 

novos. 176 

 

Portanto, Benjamin, da mesma forma que os filósofos do Romantismo Alemão, 

tem em Kant uma grande referência filosófica na formação do seu pensamento. E isso, 

mesmo que proponha no texto a superação de aspectos negativos do pensamento kantiano, 

representados pelos seus intérpretes principalmente a Hermann Cohen. 

 

3.1. A questão da representação a partir do Programa de 1918. 
 

No Programa para a filosofia vindoura, não apenas o problema isoladamente da 

metafísica da experiência interessa a Benjamin na releitura de Kant, mas também e de 

forma metodológica a teoria do conhecimento kantiana, como bem tematizará em sua tese 

de Doutoramento em 1919.177 Para Benjamin, na teoria do conhecimento de Kant há um 

“vazio de experiência”,178 falta uma experiência puramente histórica e humanamente 

gnoseológica.  O que para Benjamin é um erro peculiar ao pensamento metafísico do 

tempo de Kant, onde a experiência estética é afastada da definição conceitual do 

entendimento acerca do conhecimento, tendo esse um fundamento a priori  que se 

desvincula da importância que possa ter a experiência em sua constituição. Em Kant, a 

experiência é levada em conta apenas como limite a partir do qual a faculdade da 

sensibilidade nos permite conhecer; deixando claro que a condição de possibilidade para o 

conhecimento reside em um fundamento a priori, que precede a própria experiência. Dessa 

forma, a tarefa para uma filosofia futura envolve duplamente a refundação de um novo e 
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superior conceito de experiência e uma nova concepção metafísica de mundo que leve em 

consideração uma nova teoria do conhecimento, tornando a dupla tarefa “uma só” 179. 

Entende-se que essa tarefa unificada pretende retirar a metafísica de sua forma 

rudimentar, como Benjamin bem afirma. Pois a superação da metafísica puramente 

especulativa, que se abstrai do domínio da experiência, eleva e valoriza a filosofia, que tem 

na teoria do conhecimento um caminho de ordem superior. E isto como meio para a 

compreensão da fundamentação primeira do Ser enquanto sujeito que se define em sua 

relação consciente com o objeto da realidade existente, em uma “relação do conhecimento 

e da experiência com a consciência empírica humana” 180. Kant ultrapassou com sua 

revolução copernicana do conhecimento a “natureza do objeto da coisa em si como causa 

das sensações” 181 e das verdades na consciência cognoscente, cabendo agora, segundo 

Benjamin, “eliminar a natureza de sujeito da consciência cognoscente” 182. Para Benjamin 

o mais importante é tratar da “experiência estética” do sujeito. 

Assim, o que Benjamin propõe é, com Kant, ir além do próprio Kant, retirando 

a consciência empírica da condição de mero referencial que fornece os elementos que 

servem de contraponto a uma analogia da experiência que nos conduz ao entendimento da 

consciência a priori cognoscente. A consciência transcendente não é mais aceita por 

Benjamin como fundamentação a priori da consciência empírica, mas antes ao contrário. A 

ideia de consciência empírica assume sua condição histórica e pode fundamentar como 

experiência possível a formação da consciência cognoscente.  

Benjamin identifica a metafísica tradicional como mitologia, ao ver na 

representação uma manifestação de um conceito dado a priori; e acredita ser um erro 

metafísico pensar assim. Ele define como mitologia a concepção de que, em uma 

sublimada apresentação183 (Vorstellung), formada pelo homem,  está um “eu individual, 

corpóreo e intelectual, que recebe as sensações por meio dos sentidos com base nos quais 
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forma suas ideias” 184, e que formar ideias é seu papel principal. Para o autor do Programa, 

essa representação é mitológica e sua validade equivale a qualquer outra mitologia do 

conhecimento, tal qual na religião e na mentalidade dos povos primitivos, que no estágio 

pré-animista, ao se identificarem com os animais e plantas sagradas, atribuíam-lhes 

poderes sobre si, determinando-os.  

Da mesma forma, Benjamin compara aquela forma de mitologia do 

conhecimento (Erkenntnismythologie) a outras formas humanas e ingênuas de 

conhecimento. Para ele, “a apresentação humana comum do conhecimento sensível (e 

intelectual), de nossa época, da época kantiana e também pré-kantiana é completamente 

uma mitologia” 185. É como o conhecimento apresentado pelo louco, que se identifica em 

parte com o objeto de sua percepção, ou pelo maníaco, que se refere às sensações do seu 

corpo como algo que lhe é oposto. Precisamente o mesmo ocorre com o conhecimento 

representado pelo profeta ou médium, que “afirma que pode ser capaz de receber as 

percepções dos outros como suas próprias, e não em si mesmo, mas em outros seres 

relacionados às sensações de seu interior” 186.  

Embora no original em alemão Benjamin utilize o termo Vorstellung, que aqui 

traduzimos como apresentação, percebemos no autor, talvez de maneira proposital, uma 

redefinição do pensamento kantiano quanto ao tema problematizado acerca da teoria do 

conhecimento. Sendo coerente com o pensamento kantiano, como tratado por Benjamin 

em sua citação da obra de Kant, o conceito mais apropriado seria Darstellung, traduzido 

para o português como representação. Outros tradutores já utilizam o termo representação 

para traduzir Vorstellung com o intuito de que se mantenha a coerência conceitual ao termo 

empregado em Kant, como ocorre na tradução francesa représentation 187. Geralmente na 

língua francesa usa-se représentation para traduzir Darstellung. No entanto, os tradutores 
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franceses também empregam os termos idée (ideia) e conception (concepção) como 

traduções para Vorstellung 188, mesmo traduzindo o termo alemão Ideen 189 por idées 190. 

No entanto, na leitura benjaminiana podemos caracterizar apresentação como 

Vorstellung que designa a exposição clara do que pertence a um conceito, como o próprio 

Kant diz: “entendo, porém, por exposição (expositio) a apresentação clara (embora não 

pormenorizada) do que pertence a um conceito; a exposição é metafísica quando contém o 

que representa, o conceito enquanto dado a priori” (CRP A 23)191. Portanto, a apresentação 

expõe a verdade conceitual que não depende da experiência. Mas, o que Benjamin quer 

resgatar em Kant é a experiência como determinante para o conhecimento. A experiência 

puramente receptiva e espontânea, que suspenda qualquer juízo a priori, e que se atenha ao 

fenômeno “como o objeto indeterminado da intuição”(CRP B33-4), que tenha na 

percepção a síntese dos múltiplos dados sensoriais (materiais) e a forma que ordena a 

matéria. Mas isto de acordo com o que a nossa consciência cognoscente nos fornece como 

representação nomeadora das coisas. Daí a ressignificação de representação como 

Darstellung que já admitiria, para Benjamin, o caráter fundamental da experiência como 

exposição do conteúdo intuitivo e estético. 

Seligmann-Silva também trata do conceito Darstellung ao discutir sobre um 

fragmento do Passagenwerk no qual fala sobre a técnica de montagem como exposição do 

texto que opõe o discursivo e o imagético, o dizer (Sagen) e o mostrar (Zeigen). A respeito 

disso ele informa, referindo-se a um esclarecimento de Benjamin, que “essa ex-posição (no 

sentido forte do termo Dar-Stellung, que também significa representação teatral: 

montagem)” 192, no sentido de “re-presentar”, pôr diante de, não visa nem à descoberta de 

verdades ou fim universalizante, como próprio a qualquer análise científica.  

Como se pode observar, Darstellung se liga à imagem em movimento como se 

vê na representação teatral; assim, mostrar é representar o não-dito, é colocar à visão do 

espectador o sentido oculto do texto da realidade que se esconde na coisa-em-si. Mostra o 

que o texto diz de outro modo. É como um desvelar do que não se mostra, um trazer à 
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presença o que se abriga no silêncio do mistério. A montagem teatral mostra o texto não 

visto pelo público representando-o, para que se tenha uma ideia do não lido. Por isto, 

Darstellung como exposição se difere da forma lógica da evidência científica, que é regida 

pelo princípio de identidade e pelo isomorfismo, como é próprio aos sistemas filosóficos 

fechados sobre a verdade. Segundo Benjamin, “para que a verdade seja representada em 

sua unidade e em sua singularidade, a coerência dedutiva da ciência, exaustiva e sem 

lacunas, não é de nenhum modo necessária” 193. 

Ao tratar do conceito de experiência histórica que Benjamin, a partir do 

Programa, propõe resgatar em Kant representando-a em um nível elevado e superior, 

Olgária Matos também traduz Darstellung por representação, como podemos observar na 

citação a seguir: “Deixando de lado as objeções à fenomenologia matemática e à tábua dos 

juízos, Benjamin pensava na possibilidade de elaborar, com rigor kantiano, uma 

representação discursiva da experiência histórica (Geschichtesdarstellung)” 194.  

Gagnebin, ao tratar da tradução do conceito de Darstellung utilizado por 

Benjamin no Prefácio do livro sobre o drama barroco alemão, entra no debate ao afirmar 

que o termo em alemão é utilizado pelo autor para designar a escrita filosófica. Ela nega 

que Darstellung possa ser traduzido para o português como representação, e indica como 

correta a palavra “apresentação”; mas se precipita ao relacionar essa com a exposição 

teatral 195. Como vimos acima na tradução de Selligmann-Silva, Darstellung diz mais 

montagem e representação, inclusive quando se aplica ao teatro que trabalha com 

representação artística. O artista ao estar no palco não mostra o que ele é, mas o que ele 

representa ser, o ator se veste com a roupagem da personagem representada.  

No meu entender Gagnebin incorre em um erro de interpretação do legado 

benjaminiano ao falar que o filósofo alemão aborda Darstellung como exposição da 

verdade, ou como a própria verdade se apresenta a si mesma, pois, segundo ela, “a verdade 

só pode existir enquanto se expõe, se apresenta, se mostra a si mesma”196. Ora, o 
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argumento da verdade como “movimento essencial de exposição de si mesma”197, recai nas 

malhas dos princípios lógico-formais da tradição cientificista, que recorre aos fundamentos 

aristotélicos de demosntração da verdade como autoevidência amparada nos princípios de 

demarcação científica (de identidade, de não-contradição e do terceiro excluído). 

Princípios estes que Benjamin propõe descontruir com sua crítica filosófica da tradição. 

Benjamin está mais ligado à alteridade negadora do sentido fixo e repetitivo da 

racionalidade instrumental presente em parte do movimento iluminista. Gagnebin fala em 

Darstellung no contexto teatral, como “apresentação”198, mas é uma questão de 

apropriação do sentido do palavra em outro contexto. No sentido do que é o teatro em 

nosso próprio imaginário linguístico, ele diz mais o que se mostra em cena, que é uma 

representação de algo que está no texto escrito ou na imaginação do ato impriovisado do 

artista no palco. O artista faz em gestos e ações humanas o que diz o texto, mas nunca é o 

próprio texto em si; por isso o texto não se mostra em uma exposição de si mesmo, mas o 

artísta interpreta o texto, “re-presenta” o que diz o texto de outra forma, diferente do 

próprio texto. A representação do texto nunca será o próprio texto expondo a si mesmo; 

pois cabe ao intérprete, nesse caso o artista, dizer do seu modo. E outros artistas situados 

historicamente em outros contextos culturais, como outros intérpretes, poderão dizer e 

representar o texto de outra forma. Assim é Darstellung no contexto benjaminiano da 

linguagem escrita.    

Interessa a Benjamin provar o caráter histórico e estético da verdade; e saber 

como a verdade se mostra além das aparências e como ela se representa em seu sentido 

histórico pelos sujeitos em sua experiência estética, dado que são dotados de uma 

sensibilidade que “copernicanamente” influencia a determinação da verdade sobre os 

objetos, que não são mais determinados por uma pretensa verdade autoevidente. Em 

Benjamin, os objetos do conhecimento não são autoevidentes, não se mostram por si 

mesmos; eles precisam de uma representação (Darstellung) que lhes dê sentido a partir da 

experiência cognoscente. 

 

Em sua importante obra Ursprung des deutschen Trauerspiels, Benjamin já 

inicia falando sobre o que pensa do problema da Darstellung. “É intrínseco à literatura 

filosófica confrontar-se constantemente com a questão da representação” (Es ist dem 

philosophischen Schrifttum eigen, mit  jeder Wendung von neuem vor der Frage der 
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Darstellung zu stehen)199. Com isso, mostra-se a importância que o mesmo atribui a esse 

conceito, e sobre o de caracterizar o papel da representação na esfera visada pela 

linguagem para a exposição da verdade. Nesse sentido, Benjamin chega a afirmar que a 

tarefa da escrita filosófica é a de resgate ou precisamente “a salvação dos fenômenos e a 

representação de ideias” (die Rettung der Phänomene und die Darstellung der Ideen) 200. 

Sendo coerente com o pensamento benjaminiano, para fazer justiça ao seu 

projeto de uma filosofia vindoura, faz-se mister compreender o sentido de sua escrita 

filosófica. Em sua exposição textual a filosofia assume como metodologia de ação o 

processo de representação das verdades; não a mera apresentação peculiar ao universo do 

sistema. Por isso que, para o autor, se “a filosofa visa preservar o ato de sua forma, como 

representação da verdade em vez de instrução para o conhecimento, deve manter o 

exercício desta forma, mas não sua antecipação como sistema” 201. 

Como representação da verdade (Darstellung der Wahrheit) a filosofia tem seu 

papel ampliado e garante à experiência do sujeito uma forma de exercício do pensar livre 

das amarras do sistema como pretensa antecipação da verdade. Benjamin não fala aqui de 

uma simples representação passiva, como transcrição irrefletida de algo, mas de uma 

representação contemplativa (kontemplative Darstellung), que incita o leitor ao filosofar.  

 

A representação contemplativa é semelhante à escrita. Seu objetivo não é 

nem arrebatar o leitor, nem entusiasmá-lo. Ela só está segura de si mesma 

quando o força a deter-se, periodicamente, para consagrar-se à reflexão 
202. 

 

Assim, a verdade é situada historicamente e periodicamente é exigido ao 

pensador que a aborda o rigor da reflexão metodológica, visto que representar requer atores 
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que a mostrem como em uma exposição artística, ou uma representação teatral 

(theatralischen Darstellung) 203. 

Por fim, no sentido de dar continuidade ao problema da teoria do conhecimento 

abordada por Benjamin a partir do Programa, ele afirma que no ambito da consciência 

empírica cognoscente do ser humano existem diversos tipos diferenciados com distintos 

graus, e que estabelecer o verdadeiro critério da diferença de valor entre as diversas 

espécies de consciência constitui “uma das tarefas mais altas da filosofia vindoura” 204. 

Pois a cada tipo de consciência corresponde a um tipo específico de experiência que pode 

ser compreendido tanto como imaginação quanto como alucinação, podendo assumir 

diversas características. Por isso Benjamin fala em uma tarefa elevada e complicada, pois, 

o critério para determinar a verdadeira diferença entre os tipos de conhecimento não é algo 

de fácil execução. Isso, tendo em vista que é praticamente “impossível uma relação 

objetiva entre a consciência empírica e o conceito objetivo de experiência” 205.  

Para Benjamin, objetividade na esfera do conhecimento só é possível no 

universo de uma consciência pura transcendental, que difere de qualquer forma de 

consciência empírica e livre de qualquer elemento subjetivo. Mas, Benjamin também 

questiona se este “terminus” consciência transcendental é ainda “admissível” ou 

“aplicável” em um programa diferenciado para uma filosofia vindoura. Esse problema 

acerca da consciência pura remete ao problema do psicologismo, que é um dos principais 

problemas da filosofia desde o período da Escolástica. Um problema que encontra seu 

lugar lógico no enfrentamento que a fenomenologia empreendeu ao mesmo, recolocando-o 

em questão206. 

A teoria do conhecimento para Benjamin envolve em sua estrutura a própria 

experiência, que se desenvolve neste espaço interno que a abriga, em um pertencimento 

que é mais um recolhimento para o seu acontecer originário. No seu sentido originário, a 

experiência funda-se no conhecimento puro. Tal experiência inclui a religião como 
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verdade, de tal forma que “nem Deus nem o homem é o objeto ou sujeito da 

experiência”207, embora no conhecimento puro possa se pensar Deus e o Ser. No entanto, a 

proposta do Programa benjaminiano coloca como tarefa epistemológica fundamental:  

 

a realização da esfera de total neutralidade em relação aos conceitos de 

objeto e sujeito; dito de outra forma, a filosofia vindoura deverá buscar a 

esfera autônoma e específica de conhecimento que não determine uma 

relação entre duas entidades metafísicas.208 

 

Com este princípio programático trata-se de livrar o conhecimento de um 

determinismo no qual o sujeito se coloca em uma relação fechada com o objeto do 

conhecimento, sendo até mesmo determinado por este. Nem o contrário poderia ser aceito, 

a dependência total do objeto em relação a um sujeito como ente metafísico, concebido 

como um Ser que possa em definitivo abdicar e até negar como possibilidade o objeto da 

experiência. Benjamin segue a orientação dos avanços da metafísica preconizados por Kant 

em sua revolução copernicana do pensamento.  

 
Nestes escritos Benjamin questiona não só a estrutura do conceito de 

Kant da experiência, mas também seus pressupostos básicos, que (a) há 

uma distinção entre o sujeito e o objeto da experiência e (b) que não pode 

haver nenhuma experiência do absoluto.209 
 

Benjamin revisita criticamente a dialética transcendental kantiana e indica o 

seu conceito, bem difundido mais tarde, de imagem dialética, que é a dialética suspensa do 

seu contínuo finalista da síntese “disjuntiva” dos pós-kantianos. Propõe outra relação entre 

tese e antítese que não seja a síntese, “non-synthèse” 210. O processo dialético ao novo 

conhecimento não admite a lógica mecânica da síntese que suprime o acaso das 

possibilidades. O Programa benjaminiano nega a necessidade e afirma a experiência 

(pluralidade contínua e unitária do conhecimento) como condição lógica de possibilidade 

para nova metafísica do tempo presente, como caminho para a liberdade.  

Com essa ideia de liberdade, o que o autor prega é o exercício do filosofar na 

busca e construção do conhecimento, levando em conta que a verdade só pode ser 
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representada, tendo nessa representação o maior papel da filosofia, visto que, a 

“representação é a quintessência de seu método” 211. Para ele o sistema empobrece o 

filosofar ao predeterminar a verdade como algo em absoluto já dado, negando os riscos da 

investigação filosófica em nome de uma pretensa ordem racional, natural e anímica já 

estabelecida de antemão.  

No texto “A vida dos estudantes” 212, Benjamin fala de sistema quando trata de 

sistema de pensamento e discorda da visão positivista baseada na ciência reducionista do 

iluminismo (Aufklärung). Fala de um novo sistema de pensamento que enfrente a crise 

vivida pela ciência em sua perda de fundamentos seguros e necessários e aponta a 

“essência das coisas”; “tarefa histórica” árdua que exige ruptura e desprendimento, que são 

partes de uma decisão “à qual os covardes sucumbem e os corajosos se subordinam” 213. 

Em seu texto juvenil Benjamin aposta nesse novo sistema de pensamento que tenha como 

fundamento não a ciência tradicional da objetividade racionalista, mas um sistema 

metafísico reterritorializado que desponte como “caminho para tratar do lugar histórico do 

estudantado e da universidade”. 214  

O conceito cientificista de sistema, sobretudo do século XIX, retira do homem 

a liberdade e o seu potencial emancipador do pensar por si, do saber pensar; o sapere aude 

que Kant invocou bem antes para negar a menoridade imposta pelo conformismo 

dogmático que impedia ao homem o fazer uso público e livre de sua própria razão 215. Essa 

concepção de verdade como representação filosófica ilustra bem a influência kantiana no 

pensamento de Benjamin, sendo a parte que ele evidentemente pretende manter e 

conservar do legado kantiano para a Filosofia vindoura. Também a crítica ao sistema 

dogmático de pensamento reforça essa tese kantiana em Benjamin. Para ele o conceito de 

sistema “ignora a alternativa filosófica, representada pelos conceitos da doutrina e do 

ensaio esotérico” 216. 
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Percebemos que o embate maior de Benjamin contra aspectos do legado 

kantiano não é em relação ao conjunto da obra de Kant, mas ao legado interpretado e 

pregado pelos neokantianos, sobretudo os da Escola de Marburgo que empreende uma 

guinada positivista na leitura do pensamento kantiano. O movimento neokantiano surge a 

partir de pesquisadores e leitores de Kant, sobretudo na Alemanha no início do ano de 

1860. A Escola de Marburgo se destacou nesse movimento e se firmou enquanto uma 

tendência que assumia posição claramente racionalista, objetivista e cientificista para 

demarcar com outros seguidores das ideias de Kant, como os românticos, que Benjamin 

admirava e estudara em sua Tese de Doutorado.  

Assim o grande motivo do seu embate contra a Escola de Marburgo era 

justamente por essa adotar uma postura próxima ao cientificismo positivista que tanto 

Benjamim combateu ao longo de todos os seus escritos até o seu último texto, as Teses de 

40. Para Benjamin “positivismo” é o novo conceito de sistema imperante no Século XIX, 

que estabelece o paradigma da redução-simplificação da complexidade do pensamento e 

não faz jus à intenção alegórica da diversidade. Segundo Benjamin,  

 

O raciocínio antidialético da escola neokantiana impede a compreensão 

da síntese operada pela escrita alegórica, na batalha entre a intenção 

teológica e a artística, síntese que deve ser vista menos como uma paz, 

que como uma tregua dei entre duas intenções antagônicas.217 

 

 O que Benjamin invoca como síntese que não pode ser vista “como paz”, 

sem conclusão é a síntese sem o fechamento da tradição sistemática da filosofia. É a forma 

da imagem dialética sem-síntese, onde o processo de fechamento conclusivo se altera e 

permanece aberto para a irrupção do novo na emergência do agora na história, como 

veremos adiante ao definirmos os elementos constitutivos da teoria benjaminiana da 

experiência. 
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4. Teoria da experiência benjaminiana: Benjamin leitor de Kant. 

 

4.1. A teoria da experiência em Benjamin 

 

Em Benjamin podemos vislumbrar dois tipos de experiência (Erlebnis/ 

Erfahrung) que ele estabelece como oposições em seus escritos, tais como: no próprio 

fragmento intitulado Erfahrung (1913), em “Programa da filosofia vindoura” (1917/18), 

em “Experiência e pobreza” (1933), em o “Narrador” (1936), além de outros; conceitos tão 

significativos em toda sua obra, tanto para firmar uma posição de contestação em relação 

ao primeiro conceito quanto para estabelecer um novo ponto de vista como no caso do 

conceito de Erfahrung. A primeira (Erlebnis) pode ser traduzida como ‘vivência’, que diz 

respeito ao passado vivido expresso pela tradição histórica, “uma mera experiência 

rotineira fruto da desilusão” 218. Esse conceito de experiência filisteia é contestado por 

Benjamin como legitimadora da racionalidade instrumental, que poderíamos chamar de 

experiência ordinária (gewöhnlichen Erlebnis) 219, legitimadora do vivido factual nas 

narrativas da histórica tradicional escrita como oficial, na ótica dos dominantes, que tanto 

empobrece o espírito jovial transformador.  

 

Um terrível estigma pesa sobre a celebrada jovialidade das canções 

estudantis, sobre a nova imponência da rapaziada. É o medo do futuro e, 

ao mesmo tempo, um compactuar com o inevitável filisteísmo, evocado 

de bom grado na figura do "velho". Já que se vendeu a alma à burguesia, 

inclusive profissão e casamento, todo o mundo se agarra freneticamente 

àqueles poucos anos de liberdades burguesas. A troca se faz em nome da 

juventude. Aberta ou secretamente – nos bares ou nos discursos 

atordoantes das assembleias, gera-se o êxtase, que se pagou tão caro que 

não deve ser perturbado. A consciência de ter perdido a juventude e 

vendido à velhice anseia pela paz e é responsável pelo fracasso das 

tentativas de resgatar a alma do estudantado. 220 

 

Em uma visão claramente política sobre esse conceito, Benjamin o relaciona 

com a visão conservadora da história oficial dominante e invoca o novo, alegoricamente 

encarnado na figura da juventude, para resgate do espírito transformador da História. 

Como bem enfatizado, Benjamin, apesar do caráter fragmentário de seus escritos, 

apresenta uma continuidade do seu pensamento sobre a politização dos conceitos aplicados 
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na perspectiva histórica da luta pela explosão do continuum historicista.221 Por isso, 

podemos observar nesse texto e em outros textos escritos em sua fase inicial, denominados 

de textos da juventude benjaminiana, características marcantes que são tematizadas 

também em outras obras de sua maturidade filosófica, sobretudo em sua última obra em 

vida, as Teses de 40. 

Já a segunda forma de experiência (Erfahrung) é reivindicada pelo autor como 

a “mais bela, intangível e imediata, já que jamais chega a perder o espírito enquanto nos 

mantemos jovens” 222. A experiência a ser negada é aquela própria à mentalidade dos 

filisteus, amplamente criticados por Benjamin 223, que resguarda uma visão conservadora e 

presa ao rotineiro e às repetições. No ardor de sua juventude, de forma madura e bastante 

lúcida para o seu tempo, Benjamin atribuía ao universo dos adultos, a história oficial 

tradicional da Erlebnis, referência contraposta ao espírito jovial que manifestava o novo. 

Para Benjamin “toda nossa experiência possui um conteúdo. Seu conteúdo será o que lhe 

dê nosso espírito” 224. E o espírito jovial anseia pela liberdade e pelo novo, o que se difere 

da mentalidade filisteia. 

Os adultos, como referência alegórica ao filisteu, não concebem que haja algo 

além da mera experiência da tradição racionalista, que são valores outros, não vividos no 

passado histórico, o ‘ainda-não-ser’ ao qual o espírito da juventude, que anuncia o novo, se 

entrega. “O jovem vive o espírito, e quanto maior for o esforço com que alcança a 

grandeza, tanto mais encontrará o espírito ao longo de sua peregrinação por entre os 

homens”. 225 

Segundo Benjamin a mentalidade conservadora dos filisteus, como 

representantes do mundo tradicional, denominado de adulto por uma racionalidade 

instrumental ordenadora e excludente, os conduzem a uma vida desoladora e sem sentido. 

E isto por que eles só conhecem uma forma de experiência, nada mais; “porque eles 

mesmos são seres sem esperança nem espírito, e porque só mantêm relações internas com 

o rotineiro, com o eternamente preso ao passado”. 226 
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No resgate do conceito de experiência (Erfahrung) de origem kantiana, 

Benjamin critica o projeto do Iluminismo (Aufkärung) 227, no qual a experiência seria 

concebida em um sentido mecânico e ilusório. “Nós, naturalmente, queremos falar sobre 

esta cegueira religiosa e histórica, que é frequentemente imputada ao iluminismo, sem 

reconhecer em que sentido esses caracteres são devidos aos tempos modernos” 228. 

Benjamin propõe uma nova metafísica que eleve a experiência a um nível superior de 

abordagem. Que unifique o conhecimento transcendental à experiência empírica no âmbito 

da história, tendo a linguagem e a experiência religiosa como mediações.  

Para a filosofia vindoura, o conceito de experiência para Benjamin é 

fundamental dentro da Metafísica do tempo presente; trata-se de uma metafísica que 

resgate o sentido do conceito de experiência no pensamento kantiano, diferentemente das 

pretensões dos contemporâneos de Kant, entre os quais não havia quem verdadeiramente 

requisitasse uma metafísica da experiência, e se isso acontecia era, segundo Benjamin 229, 

por pura hipocrisia. Isso colocou um novo conceito de conhecimento, e da mesma forma 

um novo conceito de experiência, valorizado, no qual se admite que o conhecimento, 

mesmo se originado de um fundamento a priori, tem seu começo marcado na esfera do 

conceito de experiência de Kant, que se define como sendo possível apenas pela ligação 

necessária das percepções,  

 

uma síntese das percepções, que não está contida na percepção, antes 

contém, numa consciência, a unidade sintética do seu diverso, unidade 

que constitui o essencial de um conhecimento dos objetos dos sentidos, 

isto é, da experiência 230. 

 

Desta forma, o conceito de experiência em Kant é fundamental para entendermos 

como os nossos conhecimentos adquirem realidade objetiva, mesmo os considerados a 
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priori, tendo em vista que o conhecimento só tem validade se se apresenta na unidade 

sintética dos fenômenos da própria experiência. Benjamin pensa em conformidade com 

Kant, que concebe que para o conhecimento a experiência é fundamental, “sem a qual nem 

sequer é conhecimento, apenas uma rapsódia de percepções que nunca caberiam todas num 

contexto” (KANT, B 196). 231 É pela experiência que nos obtemos a representação 

empírica do diverso como sendo o tempo. Assim, quanto ao conceito de experiência, pode-

se dizer que se define como a representação da unidade sintética do múltiplo das 

percepções numa dada consciência. Portanto, a experiência é um conhecimento empírico, 

isto é, um conhecimento que determina um objeto mediante percepções. Nesse sentido, 

todos os nossos conhecimentos “residem no conjunto de toda a experiência possível, e a 

verdade transcendental, que precede e possibilita toda a verdade empírica, consiste na 

relação universal a esta experiência” (KANT, A 146). 232 

Nesse sentido, essa concepção kantiana é o que define, segundo Benjamin, que 

“as condições do conhecimento sejam as mesmas da experiência. E esse novo conceito de 

experiência, baseado em novas condições do conhecimento, seria ainda o lugar lógico e a 

possibilidade lógica da metafísica” 233. Isto se justifica pois, de acordo com Benjamin, não 

havia outra razão para Kant ter colocado a metafísica como problema e a experiência como 

importante ao conhecimento, retirando-a da condição de excluída na metafísica dogmática 

da tradição, situando-a como condição de possibilidade para o conhecimento.  

Assim, pensando contra a tradição da metafísica dogmática, mesmo quando 

admite que os conceitos do entendimento sejam pensados a priori, isto é, antes de qualquer 

experiência, Kant afirma que são pensados também com vistas a ela, para que tenha uma 

aplicação possível. Portanto, os conceitos do entendimento contêm nada mais que “a 

unidade da reflexão sobre os fenômenos, na medida em que estes devem necessariamente 

pertencer a uma consciência empírica possível” (KANT, B 367)234. Ora, só por meio da 

experiência é possível o conhecimento e a determinação de um objeto. E embora para Kant 

a denominação de conceito de razão, não deva se confinar nos limites da experiência, toda 

forma de conhecimento e determinação do objeto remetem à experiência; “visto 

constituírem a forma intelectual de toda a experiência, [e] a sua realidade objetiva tem, por 
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único fundamento, que a sua aplicação possa sempre ser mostrada na experiência” (KANT, 

B367) 235. 

Assim, para poder resgatar o valor revelador da experiência, Kant precisou 

ajustar contas com a metafísica de sua época, mas isto não representava uma negação da 

possibilidade do pensamento metafísico. A filosofia kantiana não negava a metafísica em 

geral, “caso contrário não teria escrito os Prolegômenos...” 236. 

Nesta abertura a uma teoria do conhecimento livre da apropriação dogmática 

do positivismo uma nova visão metafísica da filosofia vindoura deve ser capaz de ir além 

dos limites da objetividade reducionista do cientificismo. Isto, a ponto de poder ligar, 

segundo Benjamin, por intermédio das ideias, a totalidade da experiência, inclusive a 

religiosa, a fim de possibilitar: 

 

a descoberta ou a criação do conceito de conhecimento, o qual possa ao 

mesmo tempo relacionar o conceito de experiência de forma exclusiva 

com a consciência transcendental, tornando logicamente possível não 

apenas a experiência mecânica, mas também a religiosa.237 

 

Todavia, Benjamin adverte que a intenção dessa filosofia vindoura proposta 

não é a de forma alguma provar que o conhecimento de Deus é possível, mas que o 

conhecimento livre das amarras limitadoras da racionalidade iluminista torna amplamente 

possível primeiramente tanto a experiência quanto a doutrina. Aqui podemos entender que 

Benjamin resgata a consciência humana como elemento metafísico definidor na teoria do 

conhecimento. A consciência humana foi, por muito tempo, desvalorizada como objeto 

determinado cientificamente. Objetivamente, isso que levou à distinção entre intuição e 

intelecto do neokantismo, como assinala Benjamin no seu Programa; a uma redução 

exacerbada de toda a experiência à experiência científica, o que não se pode evidenciar no 

próprio Kant, sobretudo em sua dimensão histórica e antropológica. “Sabe-se que não há 

dúvida que havia em Kant uma tendência contrária à redução da experiência a domínios 

científicos particulares” 238.  
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Contra a redução e compartimentalização da experiência Benjamin, na 

orientação kantiana, propõe um modelo novo de experiência diferente do sentido habitual 

que segue os interesses de um continuum exposto em um dado sistema das ciências, como 

visto no modo “deficiente” do neokantismo. Para Benjamin interessa, para uma metafísica 

vindoura, a possibilidade de um verdadeiro continuum da experiência em termos 

sistemáticos, que extrapole os limites do cientificismo do iluminismo.  

É importante ressaltar que Benjamin reconhece a importância do pensamento 

metafísico de Kant, mas em sua proposta de revisão da contribuição kantiana para a 

fundação das bases epistemológicas de uma filosofia vindoura enfatiza a crítica ao modelo 

neokantiano, que teria deturpado em grande parte o sistema original de Immanuel Kant. 

Para Benjamin, os neokantianos modificaram o conceito de experiência de Kant 

esvaziando seu conteúdo, o que “significativamente resultou no conceito relativamente 

vazio e mecânico de experiência do iluminismo” 239. Como consequência desta mudança 

conceitual, os neokantianos estabeleceram um conceito de liberdade em uma correlação 

peculiar à noção mecânica de experiência; o que obriga, para uma nova teoria do 

conhecimento, segundo Benjamin, uma remodelação decisiva não apenas do conceito de 

experiência, mas também o de liberdade.  

Esta referência aos neokantianos deve-se à ênfase que estes concedem a uma 

leitura do conceito de experiência segundo o qual Kant retira seus princípios 

“especialmente da física e da matemática, especificamente nos Prolegômenos” 240. A 

finalidade de Benjamin é suprimir o “caráter medíocre e raso da experiência” 241 legado 

pelos neokantianos e resgatar outra abordagem kantiana digna de ser aproveitada para uma 

filosofia vindoura, que já é uma exigência para os nossos dias, frente à crise de 

fundamentos vivida pelas ciências.  

Uma metafísica do tempo presente, que Benjamin denomina de ‘filosofia 

vindoura’, requer o estabelecimento dos prolegômenos a uma ontologia da atualidade, com 

base na tipologia kantiana, e demonstrar um novo conceito mais elevado de experiência 

(Erfahrung). É, portanto, agindo sobre a base da tipologia kantiana que devemos 
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estabelecer os Prolegômenos de uma metafísica futura e ao mesmo tempo abrir uma 

perspectiva sobre esta metafísica futura, para um conceito diferenciado de experiência, em 

um sentido superior242.  Nesse sentido, Benjamin propõe o resgate e a revisão do 

pensamento kantiano não apenas para enfocar os aspectos transcendentais e empíricos do 

novo conceito de experiência, mas para fundamentar um conceito de conhecimento e uma 

nova concepção de mundo. Esse conceito de conhecimento deve estabelecer a diferença 

conceitual entre experiência puramente transcendental e uma forma de consciência 

puramente empírica. Segundo Benjamin 243 esta é uma questão central da filosofia, e que 

não deixa de ser, também, parte do problema fenomenológico contemporâneo, esta 

problemática da relação de uma consciência, entendida enquanto consciência psicológica, e 

a esfera do conhecimento puro. 

E é no novo conceito de experiência que Benjamin vê as condições de 

possibilidade para a nova metafísica. “ Este novo conceito de experiência, que seria 

fundado em novas condições do conhecimento, constitui-se o lugar e a possibilidade lógica 

da metafísica 244. No entanto, a condição de possibilidade lógica da nova metafísica é a de 

que o conceito de experiência se fundamente em uma consciência teórico-cognitiva de 

ordem transcendental. Desta forma, podemos evidenciar que para a metafísica do tempo 

presente, nem a experiência e nem o conhecimento devem ser deduzidos de uma 

consciência empírica (psicologista). E nesta metafísica as condições do conhecimento são 

as mesmas da experiência.  

Com o novo conceito de conhecimento, resgatado da releitura kantiana, 

Benjamin pretende também afirmar a relevância de um conceito superior de experiência, 

que leve em conta as condições possíveis para se repensar o fundamento da ideia de 

liberdade. “Um novo conceito de conhecimento transformará de uma forma tão decisiva, 

não apenas o conceito de experiência, mas também o de liberdade” 245.  Benjamin pensa 
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aqui em uma forma de conhecimento que no conceito de experiência, como condição da 

metafísica, possa superar a distinção entre os campos da natureza (necessidade) e o da 

liberdade. “É, portanto, defensável que, com a descoberta de um conceito de experiência 

que forneça à metafísica seu lugar lógico, toda diferença desaparecerá entre o campo da 

natureza e da liberdade” 246. 

Neste sentido, segundo Benjamin, para a nova lógica transcendental, é 

necessário, no âmbito da dialética estabelecer a diferença entre a doutrina da experiência e 

a da liberdade, mesmo tendo esta um conceito metafísico estranho aos propósitos da 

Ilustração dos modernos. Liberdade no âmbito da experiência não pode se confundir com o 

uso comum da liberdade de escolha que forma um conjunto de experiências. A passagem 

da doutrina da experiência para a doutrina da liberdade no programa benjaminiano implica 

assumir a experiência estética, liberta da submissão aos padrões de verdade da 

racionalidade iluminista. Assumir a experiência estética como fundadora de sentido e 

significado é a condição de possibilidade para o estado de liberdade que suplanta o 

conceito de determinismo transcendental da metafísica dogmática. 

 

No contexto atual, onde não está fornecendo as demonstrações, mas para 

estabelecer um programa de pesquisa, vamos apenas dizer que, é 

necessário e inevitável para transformar, com base em uma nova lógica 

transcendental, o domínio da dialética, a passagem da doutrina de 

experiência para o da liberdade, esta transformação não pode, no entanto 

levar a uma confusão entre liberdade e experiência, mesmo que o 

conceito de experiência entendida como metafísica seja alterado pelo 

curso de liberdade em um sentido ainda desconhecido. 247 

 

A questão se desenvolve e passa pela problemática da dialética e a tricotomia 

do sistema kantiano, para se desenvolver uma nova ideia superior de lógica transcendental 

que aborde o conceito de experiência, mas garanta as condições de liberdade e autonomia 

na esfera da relação que a consciência estabelece entre sujeito-objeto. Conforme o 

comentário a seguir 
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Em seu ‘Programa da filosofia futura’, escrito em que se afirma mais 

nitidamente sua relação com uma filosofia sistemática, Benjamin 

manifesta um grande entusiasmo em relação à tricotomia. É por estar 

fundamentado nela que o sistema kantiano, cujas ‘relações mais 

profundas no plano metafísico ainda não foram percebidas’, se revela 

superior a todos os que o precederam e é ‘por causa dessa divisão 

ternária, que ele acaba influenciando todo o domínio da natureza. 248 

 

No Programa benjaminiano de 1917, quanto ao sistema kantiano, pode-se falar 

“dialeticamente” em negação enquanto superação e conservação do que pode ser 

preservado. “Por mais imprevisíveis que possam ser as alterações aqui a investigação aqui 

vai descobrir, a tricotomia do sistema kantiano pertence às peças centrais desta tipologia 

que é para consevar, e mais do que qualquer outro deve ser preservado” 249. 

De modo que para garantir o que se pode preservar como essencial da tipologia 

kantiana faz-se necessário uma releitura crítica da tradição, e é isto que Benjamin propõe 

como seu programa para uma filosofia vindoura. O resgate e a redefinição do conceito de 

experiência em Kant requerem uma desconstrução crítico-filosófica dos clássicos da 

tradição metafísica, inclusive a superação crítica do conceito arbitrário e mecânico de 

experiência em Aristóteles e a redefinição das tábuas das categorias da lógica aristotélica a 

partir da leitura crítica da lógica transcendental kantiana. “Hoje, todos concordam em 

reivindicar uma revisão completa da tábua das categorias” 250. Possibilitando, a partir desta 

revisão, a transformação e o resgate de um novo conceito de conhecimento e de 

experiência, reformulado a partir do legado kantiano. “O desenvolvimento posterior de seu 

pensamento pode ser entendido em termos de tal uma 'compreensão e reformulação' do 

conceito transcendental de Kant da experiência em um sentido especulativo” 251.  

Portanto, ao tratar da teoria do conhecimento no Programa de 1917, Benjamin 

também trava um diálogo crítico com o pensamento kantiano, diferenciando um tipo de 

experiência que permanece como tradição inerente ao Iluminismo e outro tipo de 

experiência digna de uma historicidade. Benjamin alega que o kantismo (dos neokantianos) 

se ateve à forma de experiência permanente, caracterizando o aspecto positivista 
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(mecânico-matemático) “medíocre e raso” 252 de tal experiência, onde o conhecimento é 

concebido em uma relação estreita e vazia entre sujeitos e objetos quaisquer.  

 

Com isso, Benjamin começa a enunciar a crítica ao que se entende por 

kantismo em sua época. Em uma nota do ensaio ‘Sobre o Programa de 

uma Filosofia Vindoura’ (1917), Benjamin observa que a filosofia de 

Kant significava um ponto de não retorno na compreensão do 

conhecimento, apesar das objeções que lhe endereça 253. 

 

Benjamin acusa o kantismo da Escola de Marburgo de se ater apenas a um 

conceito de experiência positivista, “a certeza que permanece” em detrimento de uma 

noção de experiência histórica, “que passa” com o tempo, mas é significadora a ponto de 

revalorizar o sujeito. Para ele o conceito de experiência tradicional, que se reduz a uma 

mera relação fixa entre um “qualquer sujeito” e “um qualquer objeto” é uma peculiaridade 

do iluminismo. Em que pese o resgate de Kant em parte é tributário dessa tradição. 

 

À diferença dos neokantianos da Escola de Marburg – que tendiam a 

reconhecer na filosofia de Kant instrumentos para interrogar questões 

epistemológicas contemporâneas -, Benjamin procura reestabelecer o 

criticismo, não em posições por ele contestadas, mas o criticismo que não 

restringe a Kant, associando-lhe ‘uma filosofia verdadeiramente 

consciente do tempo e da história’. Os neokantianos haviam enfatizado a 

noção de objeto da experiência no padrão exclusivo do objeto científico. 

Restava mostrar de que maneira o criticismo poderia – caso pudesse – 

compreender a experiência histórica 254. 
 

Para Benjamin a tarefa de pensar além e contra a Escola de Marburgo na 

tradição do pensamento kantiano é reconhecer e valorizar um conceito de experiência 

ampliada e plena capaz de envolver e incluir tanto a dimensão histórica quanto a espiritual, 

alijadas da experiência tradicional do cientificismo. Tarefa essa que Benjamin procurou 

desenvolver em muitas de suas obras, como poderemos ver a seguir. 

 

4.1.1. Pobreza de experiência e a experiência da pobreza na história: fragmentos da 

filosofia benjaminiana do caráter destrutivo e a nova barbárie. 
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Na perspectiva benjaminiana, o olhar do historiador de novo tipo deve ser 

criticamente destrutivo, puramente alegórico, no sentido de interferir e desconstruir a 

ordem estrutural da historiografia oficial. O “caráter destrutivo” desse olhar é 

descontextualizador e questionador, e, em sua hermenêutica histórico-crítica do passado, 

retorna ao campo da tradição para desconstruí-la. Assim, dentre os pensadores da história, 

conforme afirma Benjamin abaixo, “uns transmitem as coisas na medida em que as tornam 

intocáveis e as conservam; outros transmitem as situações na medida em que as tornam 

palpáveis e as liquidam. Estes são chamados destrutivos.” 255 

Dentro desta perspectiva desconstrutiva do ideal absolutista do continuum 

presente na razão histórica dos dominantes, Benjamin enfatiza que o homem com o 

“caráter destrutivo”, tem a consciência do indivíduo histórico cuja “principal paixão é uma 

irresistível desconfiança do andamento das coisas”.256 

O olhar hermenêutico ao passado visualiza os bens culturais legados pela 

tradição com profundo distanciamento. O método alegórico da aproximação pelo 

distanciamento, entre o hermeneuta e a história do passado em todos os seus aspectos, 

constitui um momento de importante definição no pensamento benjaminiano. E é por este 

método que o filósofo acentua o papel do tempo presente (Jetztzeit) para uma nova 

interpretação historiográfica do enigma da história em fragmentos, para o resgate de um 

futuro outro, a partir do passado. “No Jetztzeit ocorre reencontrar o futuro no passado, 

transformar a distância em vizinhança, reconhecê-lo no presente. Evidência e enigma, 

destino e acaso se cruzam na história”.257 

Os intelectuais de novo tipo, homens do caráter destrutivo no pensamento 

benjaminiano, tal como os colecionadores258 com seus objetos descontextualizados, 

recorrem às citações de outros recursos teóricos e revolucionários na compreensão 

histórica (hermenêutica histórico-crítica) e à bricolage como forma de transfigurar a 

aparência sólida e cientificista da realidade historiográfica no continuum conservador 

                                                           
255  BENJAMIN, Walter.  O Caráter Destrutivo. In.: _____. Documentos de Cultura - Documentos de 

Barbárie (Escritos Escolhidos). São Paulo: EDUSP, 1986c. p. 187 
256  BENJAMIN, Walter. Op. Cit., p. 188. 
257   MATOS, Olgária C.F. Op. Cit., p. 63 
258  Benjamin afirma que, o colecionador destrói o contexto onde seu objeto outrora apenas fez parte,  

purificando-o de todos os seus típicos resquícios anteriores. E que “a verdadeira paixão muito mal 

compreendida do colecionador é sempre anárquica, destrutiva... um obstinado protesto subversivo contra 

o típico, o classificável”. A respeito ver: ARENDT, Hannah. Op. Cit. p.  171. 



88 

 

mediado pelo presente. Assim, a atitude dos homens do caráter destrutivo alimenta, 

conforme ressalta Hannah Arendt, 

 

o desespero do presente e o desejo de destruí-lo; daí que seu poder seja 

´não a força para preservar, mas para limpar, arrancar do contexto, 

destruir´... e só porque não se deixam enganar pelos ´preservadores´ 

profissionais a seu redor é que finalmente descobriram que o poder 

destrutivo das citações... sob a forma de ´fragmentos do pensamento´... 

tem a dupla tarefa de interromper o fluxo  da apresentação [do tempo] 

com uma ´força transcendente´ e, ao mesmo tempo, de concentrar em si o 

que é apresentado.259 

 

Nesta perspectiva, Benjamin se submete a uma encruzilhada entre as 

evidências propaladas pela história oficial e pela tradição filosófica dominante e o enigma 

do passado reprimido (não vivido). Neste ultimo, Benjamin vislumbra “uma certa força 

destrutiva ativa” 260, a ser resgatada em sua hermenêutica histórico-crítica, visto que este 

resgate se manifesta pela rememoração, que é a contra memória, a experiência (Erfahrung) 

histórica coletiva dos subjugados pela tradição opressora. 

 

Benjamin enfrenta a encruzilhada entre a evidência e o enigma, pois a 

temporalidade histórica não se determina a partir de uma consciência ou 

intencionalidade (como em Descartes ou Marx), mas a partir do 

involuntário da recordação.261 

 

Destarte, de acordo com o pensamento benjaminiano, em sua metodologia do 

olhar alegoricamente crítico-desconstrutivo ao passado, o filósofo que investiga a história, 

os intelectuais revolucionários de todos os tipos, bem como, o historiador de novo tipo, 

devem ser hermeneutas crítico-desconstrutivistas da história. Assim, como os demais 

hermeneutas revolucionários da história, “o historiador é um intérprete de sonhos, um 

decifrador de enigmas”; 262 um intérprete que concebe a história como um espaço temporal 

aberto para as possibilidades de resgate de outra verdade histórica. Esta radicalmente outra 

verdade histórica, advinda da “imagem dialética” (Dialektischen Bild), só é possível com o 

distanciamento entre o material factual da história vivida e o olhar alegórico do novo 

                                                           
259   ARENDT, Hannah. Op. Cit. p. 166. 
260    Idem. pp. 166-167. 
261    MATOS, Olgária C.F. Op. Cit., p. 63. 
262    Idem. Op. Cit. p, 63. 
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investigador (hermeneuta) e reparador da História. Dessa forma, podemos entender que, “a 

verdade só emerge erigindo uma distância crítica entre o material e o intérprete, e erguendo 

no limite presente da história a linha divisória entre o ‘agora’ (Jetztzeit) e a possibilidade 

de um futuro radicalmente diferente.” 263 E é no olhar alegórico que o historiador, ganho 

pela reparação anamnésica, deposita sua confiança para o resgate da cultura dos 

subjugados históricos. Isto porque, segundo Benjamin, todos os bens culturais devem “sua 

existência não somente ao esforço dos grandes gênios que os criaram, como [também] à 

corveia anônima dos seus contemporâneos. Nunca houve um monumento de cultura que 

não fosse também um monumento da barbárie”.264  

O legado da experiência cultural da tradição interrompe sua transmissão 

conservadora no resgate do conceito de barbárie (nova barbárie).265 Seu sentido reside no 

esquecimento da tradicional memória histórica e na assunção da “pobreza de experiência;” 

266 e esta pobreza que Benjamin enfatiza não se refere a algo limitado à esfera da 

particularidade material da vida de um indivíduo, visto que ela “não é uma pobreza 

particular, mas de toda a humanidade.” 267 

Diferentemente de uma “imitação de experiência”, que é a experiência 

(Erlebnis) da pobreza fundada no real infecundo do vivido, a “pobreza de experiência”, por 

desconfiança dos monumentos culturais da história oficial, introduz um novo conceito de 

barbárie 268, que remete ao “começar desde o princípio; a começar de novo” (BENJAMIN, 

                                                           
263    BUCK-MORSS, Susan. Op. Cit., pp. 332-333. [TN] 
264    BENJAMIN, Walter. Teses Sobre o Conceito da História. in:_____. Magia e Técnica , Arte e Política .   

7.ed. São Paulo: Brasiliense, 1994b. Tese  07.  p. 225. Essa mesma sentença, Benjamin já havia escrito 

bem antes no ensaio sobre “História e colecionismo: Eduard Fuchs”. Cf. BENJAMIN, Walter. Historia 

y coleccionismo: Eduard Fuchs. In: _____. Discursos interrumpidos I: filosofía del arte y de la 

historia. Buenos Aires: Taurus, 1989a.  p. 101. 
265    Bárbaros era a denominação dada aos povos de culturas diferentes da civilização ocidental 

hegemonizada  

  pelo Império greco-romano. O pensamento racional dos gregos, submetido ao império do logos          

enquanto fundamento ontológico do ser social do homem, não admitia a possibilidade de outras 

verdades, classificando, assim, os contrários de “povos bárbaros, sem cultura.” 
266    Pobreza de experiência ou perda de experiência corresponde ao termo do esquecimento (Lethes) na 

mitologia grega e representa a um contraponto teórico metodológico com a memória enquanto verdade 

eterna e imutável apenas desvelada (Alethéia), que por sua vez se relaciona com a lembrança passiva e 

conservadora do passado vivido. Desta forma, Benjamin recorre à tradição e a desconstrói, a partir da 

adoção do “caráter destrutivo”do esquecimento.  
267   BENJAMIN, Walter. Pobreza e Experiência. In:_____. Documentos de Cultura - Documentos de 

Barbárie (Escritos Escolhidos). São Paulo: EDUSP, 1986b. p. 196. 
268  BENJAMIN, Walter. Experiencia y pobreza. In: _____. Discursos interrumpidos I: filosofía del arte y 

de la historia. Buenos Aires: Taurus, 1989b. p. 169. 
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1989b, p. 169) 269. O começar de novo, para Benjamin, no âmbito da comunicação tem na 

informação jornalística um fator fundamental; pois, a imprensa contribui para o efeito da 

não apropriação das informações veiculadas como parte da experiência da vida do leitor.  

 

Os princípios da informação jornalística (novidade, brevidade, 

inteligibilidade e sobretudo a ausência de qualquer conexão entre notícias 

isoladas) contribuem para este efeito... Na substituição do antigo relato 

pela informação e da informação pela ´sensação´, reflete-se a atrofia 

progressiva da experiência. Todas estas formas se separam, por sua vez, 

da narração, que é uma das formas mais antigas de comunicação.270 

 

Para Benjamin, a narração não visa, como a informação, a comunicar o puro 

em-si do acontecido, mas o incorpora na vida do relator, para proporcioná-lo, como 

experiência, aos que escutam. “Assim, no narrado fica a marca do narrador, como a 

impressão da mão do oleiro sobre o pote de argila.” 271 Perpetuando, desta forma, a 

tradição, que se efetiva a partir da memória de conservação originada na experiência vivida 

(Erlebnis) do narrador, criando uma submissão e servidão à história oficial dos 

dominantes.   

Benjamin resgata a imagem dialética do conceito de materialismo, que 

representa a imagem da desconstrução da dominação em busca do novo, para esclarecer o 

papel da nova experiência histórica (Geschichtes Erfahrung) a ser construída com o 

rompimento com a experiência da tradição.  Para ele, o historicismo representa esta 

tradição que deve ser superada. “O historicismo expõe a imagem eterna do passado; o 

materialismo, ao contrário, estabelece uma experiência única com ele. A eliminação do 

momento épico a cargo do poder construtivo se comprova como condição dessa 

experiência”272. 

A “nova barbárie” desconstrói a experiência que tem como fim a transmissão 

da cultura de servidão e injustiça e se apresenta como meio de informação para o “poder-

                                                           
269  BENJAMIN, Walter. Op. Cit. p. 169. Também aqui podemos evidenciar a influência de Nietzsche na 

reflexão e nos escritos benjaminianos. Em uma metáfora de Assim falava Zaratustra, na qual a fase da 

criança, nas três transmutações, representa este começar de novo, depois da desconstrução da ordem “tu 

deves” pelo leão, logo após a supressão da fase do camelo, que é a conservação da ordem. 
270   BENJAMIN, Walter. Sobre alguns temas de Baudelaire. In: _____. A modernidade e os modernos. 

Rio: Tempo Brasileiro, 1975. p. 40.   
271   BENJAMIN, Walter. Op. Cit., p. 40. 
272 BENJAMIN, Walter. Historia y coleccionismo: Eduard Fuchs. In: _____. Discursos interrumpidos I: 

filosofía del arte y de la historia. Buenos Aires: Taurus, 1989a. p. 92. 
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fazer-diferente”, despojando-se da experiência (Erlebnis) da história oficial dominante, a 

qual, pela imposição de costumes, tende a naturalizar a servidão.  Daí o termo: “pobreza de 

experiência”, pela qual, os homens tanto 

 

almejam libertar-se de toda experiência, aspirando a um mundo em que 

eles possam fazer valer tão pura e claramente a sua pobreza, externa e 

interna, que disso resulte algo decente, [quando optam] pelo radicalmente 

novo, com lucidez e capacidade de renúncia.273   

 

 

4.1.2. Crítica ao método da empatia do historicismo: a desconstrução da legitimação 

conservadora da experiência histórica tradicional. 
       

Na sétima tese de sua obra sobre o Conceito de História, Walter Benjamin 

esboça uma crítica à metodologia tradicional do historicismo, no que se refere à abordagem 

do processo histórico. Por “historicismo” podemos entender aqui a concepção de história 

compreendida como desdobramento linear das forças e das leis históricas da razão 

astuciosa, identificando-se filosoficamente o historicismo com o positivismo jurídico. 

Segundo Luc Ferry e Alain Renaut, o historicismo constitui “no sentido mais lato do 

termo, a posição que consiste em tomar por norma aquilo que é 

historicamente´consagrado´”274, pela história oficial dominante. 

O método fundamental da abordagem historicista do tempo histórico é o da 

“empatia” (Einfühlen). Seu princípio constitutivo visa à apropriação da história em um 

sucessivo acúmulo de acontecimentos lógicos (continuum), movidos por leis e nexos 

causais e necessários, dentro de um “tempo vazio e homogêneo.”275 Na razão histórica, o 

método historicista da empatia relaciona a determinação do presente enquanto legado e 

transição de um passado totalizado em uma teleologia.  O método da “empatia” é 

conservador com a tradição dos vencedores e legitima o “status quo” existente. O olhar 

deste método conservador historicista dos dominantes, que se “contenta em estabelecer um 

                                                           
273 BENJAMIN, Walter. Experiência e pobreza. In:_____. Documentos de Cultura - Documentos de 

Barbárie (Escritos Escolhidos). São Paulo: EDUSP, 1986b. pp. 197-198. 
274 FERRY, Luc; RENAUT, Alain. Da crítica do historicismo (sobre a querela dos antigos e dos modernos).  

     Lisboa: Crítica: Revista do pensamento contemporâneo, n. 3, abril, 1988. p. 89. 
275 BENJAMIN, Walter. Teses...Tese 13.  p. 229. 
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nexo causal entre vários momentos da história”276, é um olhar que contextualiza o presente   

no  interior de uma ordem,  vislumbrando-o  como  “conditio sine qua non”   de  um  

suposto devir histórico determinado pelo passado. Este olhar é frio e néscio, a imagem 

refletida em sua retina é a de um tempo presente em transição a um suposto progresso da 

perfectibilidade humana. “Sua origem é a inércia do coração, a acedia, que desespera de 

apropriar-se da verdadeira imagem histórica, em seu relampejar fugaz”.277  

O método da empatia, claramente psicologista, de viés positivista e 

amplamente utilizado na hermenêutica historicista de Willhem Dilthey, representa na 

concepção benjaminiana da história um antípoda da reparação anamnésica do passado, 

visto que condena a subjetividade humana à subordinação a uma pretensa objetividade 

científica inalterável na história. 

 

Dilthey foi um dos criadores do método hermenêutico, um método 

´poético-científico´ de reconstrução do vivido,(...) uma estrutura que 

reúne experiência vivida passada e presente(...) O passado retido no 

presente, o presente totalizando o passado, o indivíduo é uma totalidade  

que evolui internamente, realizando suas tendências imanentes.278 

 

E conforme Habermas afirma, “nesta confrontação entre relação prática com a 

vida e objetividade científica afirma-se em Dilthey um positivismo encoberto.”279 

Evidencia-se, desta forma, uma relação conservadora e tradicional do historicismo com a 

história humana, dentro da perspectiva reacionária do positivismo, na reprodução de uma 

pretensa objetividade factual. Para Habermas, Dilthey permaneceria preso ao modelo da 

empatia da compreensão por não conseguir superar o conceito contemplativo e 

instrumental de verdade, ao tentar eliminar as influências perturbadoras da subjetividade 

revolucionária humana. Conforme Habermas, no método da empatia, reviver é, de certo 

modo, uma equivalência para o que chamamos o observar; ambos realizam, ao nível 

empírico, o critério de uma teoria da cópia da verdade. Assim, reviver e observar 

passivamente, conforme Habermas afirma abaixo, 

  

                                                           
276    BENJAMIN, Walter. Op. Cit. 1° Apêndice às Teses. p. 232  
277    Idem. Tese 07,  p. 225 
278    REIS, J. C. Historicismo, Kriterion: Revista de Filosofia. Belo Horizonte: DEFIL/UFMG. n. 90,  

       dez. 1994. pp. 73-74. 
279    HABERMAS, Jürgen. Conhecimento e interesse. Rio: Zahar, 1986. p.  188. 
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garantem, como parece, a reprodução de um dado imediato na 

consciência solitária, purificada de toda e qualquer interferência 

subjetiva. A objetividade do conhecimento está, assim, definida pela 

eliminação de tais influências perturbadoras.280 

  

Para Benjamin a hermenêutica conservadora do historicismo, pelo método da 

empatia, condena o ideal de felicidade da recuperação dos valores éticos universais dos 

subjugados e radicaliza o sentido de uma tristeza na história: 

 

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...[os capitalistas opressores 

dominadores] e os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, 

em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão 

prostrados no chão.281     

 

Desta forma, a compreensão hermenêutica da história no historicismo de 

Dilthey legitima a concepção do continuum que tanto Benjamin critica nas suas teses de 

40. Este conceito tradicional de interpretação da história, “afirma a operacionalidade do 

passado no presente: o presente só é visto e compreendido através das intenções, modos de 

ver e preconceitos que o passado transmitiu.”282   

Assim, para Benjamin, ideia de hermenêutica como “compreensão de sentido”, 

em Dilthey, identifica-se com a noção de progresso científico da história, defendido pelo 

historicismo das forças dominantes como forma de perpetuar a tradição de dominação 

opressiva. Desta forma, em Dilthey, a “compreensão hermenêutica tem em vista um 

contexto de significações que são transmitidas por tradição... o ´sentido´ que deve ser 

explicado possui aqui, apesar de sua expressão simbólica, o status de um fato.”283 Um fato 

pretensamente incontestável e de verdade evidente e necessária.  

Entretanto, a concepção benjaminiana da história, com sua imagem dialética 

(dialektisches Bild), representa uma hermenêutica criticamente diferente da ideia de 

compreensão hermenêutica tradicional. A leitura benjaminiana da história, mesmo 

representando “um procedimento claramente hermenêutico, divergia radicalmente da 

                                                           
280    HABERMAS, Jürgen. Op. Cit. p. 190 
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hermenêutica de Dilthey.”284 A hermenêutica benjaminiana é de desconstrução da empatia 

com a tradição e do continuum na filosofia da história. Em Benjamin, a exemplo de 

Gadamer, a ideia de hermenêutica segue um caminho inverso, que é o de libertar-se da 

ideia de objetividade científica e do modo cientificista e mecanicista como o historicismo e 

a racionalidade instrumental enquadram a história da humanidade. Ambos se aproximam 

ao afirmar a importância de uma nova hermenêutica histórico-crítica, que busque o sentido 

para a história de forma crítica e desconstrutiva dos fatos históricos passados, aceitos como 

normas de uma objetividade científica. Richard Palmer, neste sentido, diz: 

 

A hermenêutica de Gadamer e a sua crítica à consciência histórica, 

sustentam que o passado não é como um amontoado de fatos que se 

possam tornar objetos de consciência, é antes um fluxo em que nos 

movemos e participamos, em todo ato de compreensão.285 

    

A nova hermenêutica histórico-crítica de Benjamin propõe a desconstrução do 

sentido fixo e eterno dos fatos históricos da história oficial dominante, com a qual a 

racionalidade historicista se envolve. Assim, os conteúdos semânticos legados pela 

tradição dominante são desconstruídos, e os fatos são concebidos como a posteriori ao 

discurso metalinguístico de nomeação e significação da história por parte dos sujeitos 

políticos e revolucionários no presente. Os fatos não são coisas que positivamente se 

impõem aos homens, mas são construções emanadas do espírito humano em suas 

experiências históricas que assumem o caráter de verdade. 

Portanto, podemos observar que o método da empatia do historicismo, com a 

ideia de um progresso linear, inevitável e inexorável da história dominante, tem a clara 

pretensão de esfriar com a tristeza o coração dos oprimidos históricos. A tristeza é um 

perigo mortal, ela é a acedia que emudece a todos e ao mesmo tempo nasce com a “inércia 

do coração”, o que possibilita a empatia com o dominante. “É a acedia, a tristeza, a falta de 

coragem, o que leva o historiógrafo a entrar em empatia com o vencedor, a se reunir ao 

cortejo triunfal dos espólios históricos.” 286 Destarte, a crítica ao método da empatia, 

presente na concepção de história do Historicismo, para levar a efeito sua meta, requer a 

desconstrução crítica da ideia de continuum e da noção de “progresso” da tradição histórica 
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286 MATOS, Olgária C.F. O Iluminismo Visionário: Benjamin leitor de Descartes e Kant. São Paulo: 
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racionalista do conservadorismo dominante. Desconstrução crítica esta, que tem em 

Nietzsche seu maior precursor e referencial filosófico na modernidade. A crítica 

hermenêutica da rememoração, para enfatizar sua ação reparadora da história, no sentido 

do inteiramente novo, precisa estar atenta ao processo de transmissão dos bens culturais, 

realizado pela mediação do método da empatia (Einfühlung), no qual os “que vencem hoje 

são herdeiros dos monumentos deixados pelos que venceram ontem”.287    

 

4.1.3. Experiência histórica e revolução 

A crítica ao método historicista da “empatia” se articula com a investigação 

crítico-hermenêutica da história, quebrando sua aparente unidade, para então poder 

resgatar a diferença revolucionária do legado da experiência histórico-cultural da “nova 

barbárie” (os subjugados pela história oficial). 

 

À continuidade dos vencedores, aqueles com quem o sujeito da 

Einfühlung [empatia] historicista se identifica, deve-se opor uma tradição 

dos oprimidos, necessariamente descontínua, já que esta é 

frequentemente constrangida a se calar 288. 

 

Portanto, a tarefa fundamental do olhar desconstrutivo de desconfiança nos 

monumentos culturais e no seu processo de transmissão, no sentido benjaminiano, é a de 

desconstruir e “escovar a história a contrapelo”.289 O que equivale à condição pós-

moderna, tendo em vista que a pós-modernidade representa uma situação de complexos 

processos multiculturais em uma diversidade que rompe com a realidade retilínea e 

uniforme da racionalidade inerente à condição filosófica da modernidade. A crise da 

racionalidade e da ciência positivista prenunciada pela decadência da modernidade faz 

surgir um novo pensamento qualificado como pós-moderno, que empreende, como afirma 

Marshall Berman, uma “permanente revolução contra a totalidade da existência moderna, 

[realizando uma] tradição de destruir a tradição, uma cultura de combate, que busca a violenta 

                                                           
287  PENIDO, Stella. Walter Benjamin: A história como construção e alegoria. O Que nos Faz Pensar. Rio:  

      1989. p. 62. (Cadernos do  DFIL da PUC-RJ, n 1). 
288   MISSAC, Pierre. Op. Cit..p. 149. 
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destruição de todos os nossos valores e se preocupa muito pouco em reconstruir os mundos que põe 

a baixo.”290 

No âmbito de uma teoria revolucionária da experiência na história, a explosão 

do continuum da tradição, pela desconstrução histórica, é a metodologia rigorosa para 

captarmos as ruínas, “o transitório, o fugidio, o contingente” da realidade existente, que é a 

condição da Pós-modernidade, pela qual a 

 

experiência do tempo e do espaço se transformou, a confiança na 

associação entre juízos científicos e morais ruiu (...) as imagens dominaram 

as narrativas, a efemeridade e a fragmentação assumiram precedência sobre 

verdades eternas e sobre a política unificada. 291 

 

Esta condição pós-moderna, prenunciada pela modernidade decadente do final 

do século XIX ao século XX, “nos despeja a todos em um turbilhão de permanente 

desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia”, onde, 

parafraseando Marx, “tudo que é sólido se desmancha no ar”. 292   

Nesta condição e neste cenário, o público se dissolve em inúmeras 

particularidades privadas e “em inúmeros e fragmentários caminhos,”293 em um verdadeiro 

“tourbillon social”; onde, em um estado de exceção, todos se colocam frequentemente em 

contradição consigo mesmos, e “tudo é absurdo, mas nada é chocante, porque todos se 

acostumam a tudo” 294. 

  No entanto, perante esta imensa ausência e vazio de valores humanos 

reprimidos pela memória histórica da cultura dominante, podemos verificar e nos 

contemplar ao “mesmo tempo, em meio a uma desconcertante abundância de 

possibilidades” 295; e isto radicaliza a necessidade de não se conformar com a aparência da 

                                                           
290   BERMAN, Marshall. Op. Cit. p. 29.  Berman  afirma que  este movimento  moderno  que subverte a   

      unidade da cultura se identifica para muitos com o movimento pós-modernista. A respeito ver também:  

      BERMAN, Marshall. Op. Cit., pp.31 ss. 
291  HARVEY, David. A Condição Pós-Moderna. 2. ed.. São Paulo: Loyola. 1993. p. 293.                            

    Também a respeito da fragmentação dos coletivos políticos e a desreferencialização do social como      

características da pós-modernidade ver mais detalhes em: SANTOS, Boaventura de S.. O Social e o 

Político na Transição Pós- Moderna. Lua Nova. n•. 31, 1993. 
292   BERMAN, Marshall. Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar. São Paulo: Cia. das Letras, 1986. p. 15 
293   BERMAN, Marshall. Op. Cit., p. 17. 
294   Idem. p. 17. 
295   Idem.  p. 21. 
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verdade objetiva de um “continuum” historicista no interior do tempo presente e optar pelo 

radicalmente novo.        

A tarefa do olhar alegórico, na perspectiva benjaminiana, nesta condição de 

fragmentação da realidade, é a de instrumentalizar uma hermenêutica anamnésica no 

sentido de “escovar a história a contrapelo”, para descoberta das “centelhas de esperança” 

dos “despojados”, é também mediação na relação entre o historiador da rememoração 

(Eingedenken) e a imagem histórica do sujeito do conhecimento histórico, subjugado pela 

tradição. Para Benjamin, este “sujeito do conhecimento histórico é a própria classe 

combatente e oprimida” 296, por ser a classe que vivifica o embate das gerações anteriores 

contra toda forma de dominação opressiva. Pelo olhar alegórico, o impulso desse embate 

ganha força ao realizar a descoberta do fio condutor que marca o “encontro secreto” entre 

as gerações precedentes e a nossa. O tempo presente, deslocado do “continuum” do devir 

historicista, de um pretenso progresso em uma “correnteza histórica,”297 possibilita a tarefa 

de supressão das injustiças em nome das “gerações de derrotados”, suspendendo-as da 

teleologia do idêntico (movimento do sempre-igual na história). Nesta teleologia da 

repetição do idêntico, a noção de progresso, na ótica dominante, em vez de afirmar a 

liberdade, atesta um aprisionamento das massas reprimidas historicamente. Com esse 

mesmo espírito revolucionário benjaminiano, José Ortega y Gasset relata que a crença 

nesta teleologia do mesmo (o sempre igual) corresponde à fé na aprisionadora cultura 

moderna iluminista. Para ele:  

 

a fé na cultura moderna era triste: era saber que o amanhã, na sua 

essência, ia ser igual a hoje, que o progresso consistia só em avançar 

eternamente por um caminho idêntico ao que já estava sob nossos pés. 

Um caminho que mais se parece com uma prisão que, elástica, se estica 

sem nos libertar.298  

                     

A rebelião que insufla as massas em Ortega Y Gasset assemelha-se ao olhar 

alegórico benjaminiano, que interrompe a marcha a um futuro como espaço de efetividade 

                                                           
296   BENJAMIN, Walter.  Teses Sobre o Conceito da História. In: _____. Magia e Técnica, Arte e Política.  

7.ed. (Obras  Escolhidas v.1). São Paulo: Brasiliense, 1994b. Tese 12.  p. 228. 
297   Essa temática da ideia de um progresso escatológico em uma racionalidade histórica é veementemente 

     combatida por Benjamin em suas Teses, principalmente nas teses: 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15. Desta forma, 

Benjamin se identifica muito com a crítica pós-moderna à razão e ao determinismo da objetividade 

teleológica da filosofia da história dos clássicos da tradição iluminista, como bem temos enfatizado. 
298   ORTEGA Y GASSET, José.  A Rebelião das Massas. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1987. p. 55. 
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da mesmidade do velho, resgatando a diferença do novo enfatizado pela rememoração de 

uma imagem dialética dos antepassados escravizados, conquistando sua presença no tempo 

presente da história.299 Benjamin pensa nas massas e em sua revolução, reside nesse ideal 

revolucionário político sua identificação com o marxismo. Mas ele vai além desse 

referencial e o amplia para outras perspectivas de transformação, como podemos ver em 

outros pensadores da filosofia política e da filosofia da cultura. Relacionar Benjamin com 

esses outros pensadores da sociedade de massas é demonstrar a vitalidade e atualidade de 

Benjamin dentro dessa problemática da experiência histórica. Assim podemos ver 

Benjamin como um pensador da revolução cultural e política das massas, tal como 

tematizada por outros filósofos. As massas representam a grande maioria silenciosa, 

conforme descrito por Baudrillard. Para Jean Baudrillard, as massas não encontram 

repercussão política em nenhuma instância do social da história existente, embora o social 

também tenha se dissolvido nesta hiper-realidade cotidiana juntamente com as massas, 

visto que a história oficial subjuga suas manifestações ao não vivido, e desta forma a nega 

enquanto verdade histórica. “A história oficial só registra o progresso ininterrupto do 

social, relegando às trevas, como culturas passadas, como vestígios bárbaros, tudo que não 

concorreria para esse glorioso acontecimento.” 300  

A história oficial é contada em favor dos dominantes capitalistas; a própria 

liberdade perde seu estado de direito natural, e perdendo-a as massas e a humanidade em 

geral se submetem à servidão. E essa servidão chega a ser voluntária na medida em que os 

costumes de servilismo, no bojo da experiência legada pela cultura das classes dominantes, 

enraízam-se em toda a cultura, a perda desta experiência é o motivo da liberdade, pois, 

conforme bem ilustra Etienne La Boétie: 

 

o costume, que por certo tem em todas as coisas um grande poder sobre 

nós, não possui em lugar nenhum virtude tão grande quanto a seguinte: 

ensinar-nos a servir, [isto para aceitar voluntariamente] e não achar 

amarga a peçonha da servidão.301    

 

                                                           
299   A respeito ver:  BENJAMIN, Walter. Op. Cit.  Tese 12. pp. 228-29.   
300   BAUDRILLARD, Jean. À Sombra das Maiorias Silenciosas. 3. ed.. São Paulo: Brasiliense, 1993. pp. 

36 a  37. Vale salientar que Baudrillard acredita na inexistência da realidade política de uma tomada de 

consciência histórica por parte da massa, por ela ser “inacessível aos esquemas de libertação, de 

revolução e de historicidade” (p. 24), isto devido ao silêncio ao qual é submetida essa grande maioria 

silenciosa.   
301   BOÉTIE, Etienne La. Discurso da Servidão Voluntária. São Paulo: Brasiliense, 1982. p. 20 
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Assim, a experiência da tradição cultural dominante se reproduz pelo costume 

para repetição dos seus monumentos de servidão, destarte, “a primeira razão da servidão 

voluntária é o costume”302. E a liberdade como condição natural do homem se perde se não 

é cultivada; da mesma forma o olhar passivo do homem em relação aos acontecimentos 

históricos se acomoda e o torna escravizado a uma visão limitada, que o faz perceber 

apenas um continuum costumeiro de fatos se não cultivar o exercício da leitura crítico-

desconstrutiva. Desta forma, o povo serve de tão bom grado ao cair no esquecimento de 

sua própria franquia, e ao se submeter à experiência tradicional da servidão, que outrora 

havia sido uma imposição pela violência instrumental, mas, agora transforma-se em 

costume. Nesse sentido, também nos alerta La Boétie,  

 

verdade que no início serve-se obrigado e vencido pela força, mas os que 

vêm depois servem sem pesar e fazem de bom grado o que seus 

antecessores haviam feito por imposição. Desse modo os homens 

nascidos sob o jugo, mais tarde educados e criados na servidão, sem olhar 

mais longe, contentam-se em viver como nasceram; e como não pensam 

ter outro bem nem outro direito que o que encontraram, consideram 

natural a condição de seu nascimento.303   

 

Analogamente, o processo empático de transmissão cultural efetivado para a 

servidão das massas, perpetuando o costume das experiências dos subjugados no passado, 

garante no presente uma aceitação passiva pelos subservientes de toda forma de escravidão 

sob o discurso da naturalidade das condições de qualquer servidão. “Eles dizem que 

sempre foram súditos, que seus pais viveram assim; pensam que são obrigados a suportar o 

mal.” 304 Destarte, o conceito de “experiência” que Benjamin nega, refere-se ao conjunto 

de ensinamentos e costumes legados pela história oficial enquanto norma histórica de uma 

razão estratégica e instrumental; é a experiência como vivência (Erlebnis), que serviria de 

modelo e monumento cultural a ser seguido no tempo presente como continuidade lógica 

do passado. E tal “experiência” vivida, Erlebnis, vincula-se a circunstâncias concretas e 

situações específicas vividas no passado “como determinantes do comportamento 

humano”, e em “sua expectativa, a maior parte das pessoas se comporta da mesma maneira 

                                                           
302   BOÉTIE, Etienne La. Op. Cit., p. 24. 
303   Idem.  p. 20 
304   Idem.  p. 24  
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em situações similares” 305. Assim, as circunstâncias reproduzidas enquanto experiência 

legada do passado ao presente  

 

inserem-se na cadeia de causalidade enquanto influências sobre a 

formação do caráter e da personalidade” visto que, em uma “situação 

experimental planificada”, em uma sociedade, pode-se provar que “as 

pressões sociais forçavam o indivíduo a tomar uma decisão contrária às 

suas inclinações ‘normais’ ou previsivelmente racionais e humanas.306 

 

Esta mesma definição de “experiência” (Erlebnis) enquanto forma de 

influência dos indivíduos a uma submissão histórica aos valores dominantes é também 

ilustrada em Sennett, ao discutir as características da formação da esfera pública do social, 

quando ele afirma que, no 

antigo regime, a experiência pública estava ligada à formação da ordem 

social; no século passado, a experiência pública acabou sendo ligada à 

formação da personalidade. A experiência mundana como uma obrigação 

para o autodesenvolvimento apareceu nos grandes monumentos da 

cultura do século passado, bem como nos seus códigos de crença mais 

cotidianos. (...) uma crença subsistente no valor da experiência pública 

com o novo credo secular de que todas as experiências podem ter um 

valor igual, porque todas têm uma importância igual para a formação do 

eu.307 

 

Este começar de novo requer a adoção de qualidades ou capacidades humanas 

que podem adicionar alguma “energia na alma” para resistir a essa experiência que 

reproduz a servidão à mesmidade da subserviência e obediência às ameaças e opressões 

sociais presentes na filosofia da história dos dominantes. Barrington Moore define estas 

qualidades fundamentais enquanto “coragem moral, capacidade intelectual ou percepção 

moral” [e, por fim, a] inventividade moral, [que é] a capacidade de criar, a partir das 

tradições culturais vigentes, padrões historicamente novos de condenação ao que existe.308  

Da mesma forma Benjamin exerce sua crítica radical ao racionalismo com 

espírito de altivez e liberdade; o que se traduz em uma vigorosa autonomia moral perante a 

filosofia da história oficial dominante, possibilitando o rompimento com o 

                                                           
305   MOORE Jr., Barrington. Injustiça: As bases sociais da obediência e da revolta. São Paulo: Brasiliense, 

1987. p. 137 
306   MOORE Jr., Barrington. OP. Cit., p. 138. 
307   SENNETT, Richard. O Declínio do Homem Público. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 40 
308   MOORE Jr. Barrington. Op. Cit. pp. 136 a 137. 
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“Establishment” e o estado de coisas existente, para elaboração de outra história a partir da 

perspectiva dos historicamente injustiçados. 

A indignação moral, o ódio e a ira às injustiças sociais e históricas geradas, 

segundo Moore, pelas “situações universais” 309, possibilitam as bases sociais da revolta e 

mobilizam as forças das classes combatentes para um novo conceito de experiência 

histórica, que é a experiência coletiva enquanto Erfahrung. Alimentadas pela imagem de 

um passado reprimido e frustrado310, que poderia ser presente se não fosse considerada 

perdida pela história dos dominantes. Por isso, pressupõe-se a não aceitação do passado 

“como de fato foi” e a crítica às noções de verdade objetiva e de direito impostas pelos 

vencedores, que manifestam um “sentido de injustiça” a ser suprimido. É essa experiência 

(Erfahrung) reparadora que Benjamin invoca e tem no resgate da energia do ideal 

revolucionário estético do surrealismo um forte motivo. Como nos diz Osborne, o 

surrealismo é também de grande importância na teoria da experiência como transformação 

do passado vivido. Segundo ele, para Benjamin “Breton e Nadja convertem (einlosen) tudo 

que experimentamos dos objetos do passado mais recente em ‘experiência revolucionária 

(Erfahrung).311 

Para Benjamin, a finalidade da razão iluminista, com a imposição da 

legitimação capitalista é a violência jurídica do monopólio da legalidade autoritária das leis 

positivas, no interior de um ciclo histórico, cuja tese assemelha-se ao positivismo jurídico, 

porquanto remete a questão da justiça à “legitimidade de determinados meios que 

constituem o poder.” 312.    Nesse contexto, Benjamin propõe a “violência pura” pela 

mobilização das forças revolucionárias da indignação moral contra a violência instrumental 

da imposição da legitimação capitalista do poder, para uma verdadeira vingança dos 

oprimidos historicamente, que clamam por justiça e pelo resgate dos valores e da dignidade 

humana.   De acordo com Moore, 

 

                                                           
309  MOORE JR, Barrington. Op. Cit. pp. 34 e 35.   As situações universais, a que o autor se refere, são 

aquelas que, acontecendo, representam um sentido de injustiça moral e social, que gerariam ódio e 

indignação moral em qualquer sociedade ocidental e não ocidental. 
310  Segundo Moore, “o esforço frustrado pode ser uma poderosa fonte de ira moral” por parte dos       

injustiçados.  Ver: MOORE Jr., Barrington. Op. Cit. p. 74. 
311 OSBORNE, Peter. Vitórias de pequena escala, derrotas de grande escala: a política do tempo de Walter 

Benjamin. In: BENJAMIN, Andrew; OSBORNE, Peter (Orgs.) A filosofia de Walter Benjamin: Destruição 

e experiência. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.  p. 76. 
312 BENJAMIN, Walter. Crítica da Violência - Crítica do Poder. In:_____.  Documentos de Cultura -  

Documentos de Barbárie. (Escritos Escolhidos). São Paulo: Brasiliense, 1986d.  pp. 161 ss. 
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o clamor de vingança – reprimido aqui, estimulado e elaborado ali – 

ecoou em uma imensa porção da experiência humana. A vingança 

significa retaliação. Também significa uma reafirmação da dignidade e 

do valor humanos, após a injúria ou o dano.313   

 

“A violência pura”, criadora de um novo direito e uma nova perspectiva 

histórica na interrupção do ciclo autoritário das forças do ordenamento jurídico dominante, 

não propõe a revolta pela revolta, mas se fundamenta no resgate da paz social e da justiça. 

Ao mesmo tempo garante a realização da vingança moral da grande maioria silenciosa 

reprimida no passado, além de servir de trincheira de combate da violência no sentido 

estrito do termo, que representa a coerção e elemento fundante da servidão. “A política e a 

violência só podem ser ditas puras quando manifestam uma forma de justiça não 

corrompida pelos interesses de conservar ou outorgar certos modos de vida, não 

corrompida pelas formas positivas da lei.” 314 

Esta violência pura, a favor da política dos “puros meios”, representa na 

filosofia da história um combate radical à violência da ordem instituída pela ideia de razão 

instrumental. Portanto, a violência pura a que Benjamin se refere, conforme afirma 

Habermas: “caracteriza-se pela tentativa de expulsar da esfera da práxis política o caráter 

instrumental da ação e de negar a racionalidade instrumental (Zweckrationalität) a favor de 

uma ´política dos puros meios´” 315 

Destarte, a “violência pura” representa um combate a esta forma coercitiva e 

instrumental da violência e do poder das autoridades dominantes.  Como diz Barrington 

Moore:              

toda cultura parece dispor de alguma definição de crueldade arbitrária por 

parte dos detentores da autoridade. [E] o emprego indevido dos 

instrumentos de violência dos governantes contra seus próprios súditos é 

uma violação extrema da obrigação de manter a paz.316  

 

                                                           
313   MOORE Jr., Barrington. Op. Cit. p. 38. 
314   HAMACHER, Werner. Aformativo, greve: A “crítica da violência” em Benjamin. In: BENJAMIN, 

Andrew; OSBORNE, Peter. (Orgs.) A filosofia de Walter Benjamin. Destruição e experiência. Rio: 

Zahar, 1997. p. 122 
315   HABERMAS, Jürgen. Sociologia. (Textos de Habermas). São Paulo: Ática, 1980.p. 201. 
316   MOORE Jr., Barrington. Op. Cit., p. 50. E ainda reforçando, para este autor, “os fracassos da autoridade 

em cumprir suas obrigações, expressas ou implícitas, prover segurança e avançar propósitos coletivos 

despertam algo que pode ser reconhecido como ira moral frente ao tratamento injusto. A vingança 

aparece como motivo antes da autoridade organizada, servindo a um propósito coletivo similar.” (pp.77- 

78). 
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A problemática da “violência pura” é abordada por Benjamin especificamente 

em 1921317. Nesses primeiros ensaios filosóficos distingue as formas de violência, como a 

criadora do direito público (violência estrutural) e a que mantém o direito (violência 

legítima). A primeira se manifesta em uma situação estrutural sócio histórica, já a segunda 

é instrumentalizada para ser exercida pelos órgãos do Estado em sua hegemonia.  E 

também há outra forma de violência emergente: a “violência pura”, criadora de um novo 

direito (contra hegemonia) e consequentemente supressora das formas de violência 

existentes. E esta “violência pura” é própria às forças da revolução histórica318. 

Segundo Benjamin, como se observa, a violência se articula com a coerção da 

razão histórica; desta forma, o caráter desta violência instrumental dominante é totalmente 

repressivo, por tentar enquadrar a humanidade na lógica cega de um mundo sob um 

progresso técnico e juridicamente positivista, miticamente matematizado e linear. Assim, a 

“violência pura” assume a condição de uma contra violência (contra hegemonia), que 

representa o poder de um ato civil e político organizado pelos subjugados, capaz de 

suspender e explodir o “continuum historicista”, e gerando assim, um verdadeiro “estado 

de exceção,” que efetiva uma paralisação do fluxo continuo do tempo, refazendo um novo 

conceito de experiência (Erfahrung) história. “A tradição dos oprimidos nos ensina que o 

‘estado de exceção’ em que vivemos é na verdade a regra geral.... Nesse momento, 

percebemos que nossa tarefa é originar um verdadeiro estado de exceção”.319  

E esta tarefa resultaria em uma nova hegemonia ativa de acúmulo maior de 

forças contra os inimigos históricos da humanidade, que na época da elaboração das teses 

eram hegemonizados pelos regimes nazifascistas.  E somente um verdadeiro “estado de 

exceção” colocaria em evidência o “assombro” com os episódios de determinados regimes 

totalitários existentes na história. 

A terminologia existencial do “assombro” era utilizada por Brecht, em sua 

noção de teatro criativo (épico), que apela para a interferência do homem no processo de 

elaboração do conhecimento, propondo uma desconstrução da evolução escatológica e 

mecânica da humanidade. Criando, com isto, um refluxo, uma quebra do continuum da 

razão histórica, imobilizando até mesmo o movimento pela síntese da dialética, colocando-

                                                           
317   Ver: BENJAMIN, Walter. Crítica da Violência - Crítica do poder. In: _____. Documentos de Cultura - 

      Documentos de Barbárie.   (Escritos Escolhidos). São Paulo: EDUSP, 1986d.  
318   A respeito ver também: HABERMAS, Jürgen. Sociologia. (Textos de Habermas). São Paulo: 

Ática,1980. pp.  199-202.          
319   BENJAMIN, Walter. Teses...Tese 8. p. 226. 
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a em um “estado de repouso”. Benjamin resgata esta influência terminológica em Brecht, 

afirmando a partir da noção do teatro épico, não trágico do literato, que o refluxo, a 

interrupção explosiva do continuum representa o assombro existencial a ser aprendido, no 

qual a dialética em estado de repouso, suspensa de sua escatologia, propicia a emergência 

da criação do inteiramente novo na história.  

O assombro, que devemos incluir na teoria aristotélica dos efeitos da 

tragédia, deve ser visto como uma capacidade que pode ser aprendida. E 

que, quando o fluxo real da vida é represado, imobilizando-se, essa 

interrupção é vivida como se fosse um refluxo: o assombro é esse refluxo. 

O objeto mais autêntico desse assombro é a dialética em estado de 

repouso.320 

 

A violência dos dominantes, ao articular o direito com a coerção instrumental 

da razão histórica, não gera um assombro no sentido filosófico do “começar de novo”; e, 

segundo o autor, a dominação totalitária e repressiva é um assombro que “não gera 

nenhum conhecimento, a não ser o conhecimento de que a concepção de história da qual 

emana semelhante assombro é insustentável” 321. 

Um conhecimento ampliado, resultante do refluxo histórico benjaminiano, gera 

uma heteronomia e uma nova e transformadora política cultural para uma hermenêutica 

histórico-crítica do tempo presente, possibilitando a emergência revolucionária da 

experiência (Erfahrung) do inteiramente novo na história. Eminentemente filosófico é o 

assombro histórico da paralisação (refluxo) e desconstrução do fluxo contínuo do tempo, 

por intermédio do qual a alegoria do “anjo da história” - Angelus Novus -, com seu “caráter 

destrutivo”, sobrevoa melancolicamente as ruínas da história em fragmentos.  

 

 

4.1.4. Angelus Novus: alegoria da teoria da experiência benjaminiana. 

 
 

Há um quadro de Paul Klee que se chama Angelus Novus. Representa um 

anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus 

olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da 

história deve ter esse aspecto.  Seu rosto está dirigido para o passado. 

Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe 

única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a 

                                                           
320   BENJAMIN, Walter. Que é o Teatro Épico? Um estudo sobre Brecht. In: _____.  Magia e Técnica, 

Arte e  

      Política. 7. ed. Obras Escolhidas, v. 1. São Paulo: Brasiliense, 1994c, pp. 89 - 90. 
321   BENJAMIN, Walter. Teses... Tese 08.  p. 226.  
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nossos pés. 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-la.  Essa tempestade o 

impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto 

o amontoado de ruínas cresce até o céu.  Essa tempestade é o que 

chamamos progresso.322 
 

 

A imagem do Angelus Novus não incorpora as características do herói 

tradicionalmente aceito. Este herói da tradição iluminista que tem sua origem nos ideais 

dos heróis da tragédia grega. Tragédia esta que reunia passado, presente e futuro em uma 

teleologia, como marcha linear e vazia no tempo rumo a uma determinação (destino 

escatológico). A imagem do herói da tradição, inspirada na mitologia dos antigos gregos, 

aceitava e se submetia às determinações históricas do passado. Édipo, da mesma forma que 

Ulisses, representavam esta condição. O Angelus Novus recusa essa subordinação ao 

continum da história, e contraria a imagem do herói da tradição, pois voa no sentido da 

contracorrente da história, desconstruindo-a. Para Benjamin,  

 

a figura do anjo, longe de apresentar-se em sua tradicional função de 

mensageiro benéfico de mensagens transcendentais, aparece como figura 

de uma efemeridade ameaçadora, por abrigar em si um forte momento 

destrutivo, desestruturador 323 . 

 

Para Adorno e Horkheimer, Ulisses no duodécimo canto da Odisseia, de 

Homero, se submete ao fazer racional do trabalho para identificar-se com o tempo 

homogêneo e linear da história, absolutamente determinado pelo passado vivido da 

tradição conservadora da história. Pois, para o Ulisses, o 

 

preamar do que já foi recuou da rocha do presente, e as nuvens do futuro 

estão acampadas no horizonte. O que Ulisses deixou para trás entra no 

mundo das sombras: o eu ainda está tão próximo do mito de outrora, de 

cujo seio se arrancou, que o próprio passado por ele vivido se transforma 

para ele num outrora mítico. É através de uma ordenação fixa do tempo 

que ele procura fazer face a isso.324 

 

                                                           
322    BENJAMIN, Walter. Op. Cit. Tese 9, p. 226. Vide imagem do Angelus Novus, na figura 1, no anexo 1. 
323 LAGES, Susana Kampff. Op. Cit. p. 107. 
324  ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M.. Dialética do Esclarecimento. 3. ed. Rio: Zahar Ed., 1991. p. 

43-44. 
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A imagem do Angelus Novus é a do anti-herói que mergulha na contracorrente 

da razão histórica. As realizações do herói tradicional são coroadas de êxito quando 

apresenta objetivamente o fluxo determinista do tempo, cumprindo em seus atos e imagens 

a ideia de um “progresso” enquanto marcha inexorável de um povo no “interior de um 

tempo vazio e homogêneo” do historicismo.  

Desta forma, a espera deste herói da tradição representa uma atitude 

conservadora que favorece os dominantes. É o culto aristocrata e capitalista de submissão a 

um poder centralizador e despótico, como o próprio historiador conservador do 

tradicionalismo da história oficial no século XIX, Thomas Carlyle, defende como forma de 

manutenção do status quo existente. Segundo Carlyle, para a juventude respeitar a ordem e 

conservar a ideia de marcha linear e homogênea da história sem mudanças é necessário o 

culto ao herói tradicional, visto que, o antigo “herói é filho da ordem, sua missão é garanti-

la, e seu culto é a garantia das tradições, dos credos e das sociedades instituídas.” 325 

“A crítica da ideia do progresso tem como pressuposto a crítica da ideia dessa 

marcha” 326do historicismo, que apregoa o culto ao herói da história oficial. Assim, 

criticamente a imagem alegórica da história é de perspectiva anti-heroica, que não aceita a 

conservação da cadeia dos acontecimentos de tempo vazio e homogêneo, que demonstra a 

história oficial como “uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre 

ruína e as dispersa a nossos pés.” 327 E esta imagem da história em fragmentos é o que joga 

o anti-heroico “Angelus Novus” no espanto por tamanha translucidez.  

O Anjo é a alegoria que mostra a experiência (Erlebnis) histórica do vivido (do 

ocorrido oficialmente) como ruínas e fragmentos das potencialidades do ainda-não-vivido, 

que é a alteridade da experiência (Erfahrung) histórica da coletividade reprimida. A 

matéria mais nobre da criação barroca é esta imagem da história em fragmentos, em ruínas, 

em estilhaços, e nisto consiste o núcleo central “da visão alegórica: a exposição barroca, 

mundana, da história como história mundial do sofrimento, significativa apenas nos 

episódios do declínio” 328.  E, ainda de acordo com o pensamento benjaminiano,  

 

                                                           
325  FEIJÓ, Martin Cezar. O Que é Herói. São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 34. (Coleção Primeiros Passos). 
326  BENJAMIN, Walter. Teses Sobre o Conceito de História. In: _____. Magia e Técnica, Arte e Política.  

7.ed. (Obras Escolhidas v.1). São Paulo: Brasiliense, 1994b. Tese 13,  p. 229.  
327   BENJAMIN, Walter. Op. Cit.. Tese 9, p. 226. 
328  BENJAMIN, Walter. Origem do Drama Barroco Alemão. São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 188.  
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como ruína, a história se fundiu sensorialmente com o cenário. Sob essa 

forma, a história não constitui um processo de vida eterna, mas de 

inevitável declínio. Com isso, a alegoria reconhece estar além do belo. As 

alegorias são no reino dos pensamentos o que são as ruínas no reino das 

coisas. Daí o culto barroco das ruínas.329 

 

Destarte, diferentemente do herói da tradição conformista que se submete 

passivamente à “tempestade” do progresso como símbolo de “uma cadeia de 

acontecimentos”, o Angelus Novus é a alegoria do anti-herói, sua missão é a de fazer 

explodir o continuum do cortejo triunfal da história pelos ares, formando uma tempestade 

de fragmentos. O anjo, tal qual o (anti) herói (pós) moderno é aquele que está à margem, 

juntamente com os rejeitados historicamente, pois, “não estando mais sintonizado com o 

poder, ele próprio está condenado a ser um vencido e um enxovalhado”.330 E é por isso que 

faz questão, metaforicamente, de não vivenciar a experiência do tempo vazio e homogêneo 

da razão histórica. A (in) experiência com a história oficial dos dominantes, a partir da 

realidade efêmera e fugidia do rejeitado, 

do inadaptado, do alegorista da cidade (...) é homóloga ao olhar do Anjo 

melancólico da história: nele se tecem as relações inéditas entre o 

humano e o inumano, o efêmero e o eterno, a história e o messianismo. O 

Anjo é o intérprete daquilo que no homem e na história existe de 

inumano, que transgride suas fronteiras.331 

          

A aparição fugaz na história do Angelus Novus representa a imagem de conflito 

com a figura do antigo herói trágico do passado vivido da antiguidade, eternizado pela 

empatia historicista.  A imagem do “anjo da história” é de perspectiva anti-heroica, tal qual 

o poeta (pós) moderno que temos como exemplo, Charles Baudelaire, o poeta de “Flores 

do Mal”. Desta forma, o “anjo, tal como o poeta, é a alegoria da temporalidade, do precário 

e do fugidio, vivido nas multidões abstratas e quantitativas da metrópole, esse turbilhão 

panteísta da modernidade”. 332      

O poeta é “o substrato do herói da antiguidade”, uma espécie de “herói 

moderno” que se autonega enquanto tal e renuncia a seu papel; pois, “no conceito de herói 

                                                           
329  BENJAMIN, Walter. Op. Cit. p. 200. 
330  SEVCENKO, Nicolau. O Enigma Pós-moderno. In.: OLIVEIRA, R. et all. Pós-modernidade. Campinas: 

Ed. da UNICAMP, 1987. p. 48. 
331   MATOS, Olgária C. F. Os Arcanos do Inteiramente Outro: A escola de Frankfurt, a melancolia e a  

       revolução. São Paulo: Brasiliense, 1989.p. 69. 
332   MATOS, Olgária C. F. Op. Cit. p. 70. 
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moderno já se esboça esta renúncia. Ele está predestinado à derrota”.333 Nesse sentido, o 

herói da atualidade, mais que moderno, é pós-moderno, por sua crítica desconstrutiva da 

razão histórica e sua crítica ao progresso, como se observa na obra de Baudelaire. E por 

isso, podemos vincular o Angelus Novus ao ideal pós-moderno, visto que este ideal “supõe 

uma reflexão sobre o tempo”, e se refere, em sua elaboração conceitual a um outro tempo 

histórico que não é “um tempo homogêneo, linear, em que se pudesse estabelecer um 

recorte e fixar uma data decisiva, um ato inaugural, como se poderia esperar da visão 

simplista da história na qual somos zelosamente educados.”  334    Este outro tempo, que o 

Anjo da história indica, rompe com as barreiras do totalitarismo da razão instrumental do 

historicismo da modernidade (Modernität) iluminista, que fecha o universo da história em 

um encadeamento causal rumo a fim predeterminado. Desta forma, a alegoria alada que 

Benjamin descreve assume revolucionariamente outro tempo, e “essa é a condição do novo 

que se manifesta após a modernidade”.335 

O Angelus Novus, por sua renúncia ao papel do herói tradicional, é, neste novo 

tempo, o anti-herói na relação com a tradição da história simplista e linear propalada pelos 

dominantes. “Porque o herói moderno não é herói – é o representante do herói”.336 E na 

relação: essência - fenômeno, a essência enquanto ideia alimenta a sua manifestação: o 

fenômeno, por sua vez, torna-se representação da essência. Já que o fenômeno é 

eminentemente histórico e contingencial, sua forma representativa torna-se algo 

radicalmente diferente da origem, desconstruindo seu papel e forma original.  

A heteronomia complexa desta (pós) modernidade revela-se “como tragédia 

em que o papel do herói está disponível” 337, como sua fatalidade, na qual “o herói não está 

previsto; ela não tem emprego para este tipo. Ela amarra-o para sempre no porto seguro; 

abandona-o a uma eterna ociosidade.” 338 Assim, em uma alegoria o anti-herói assume o 

papel colocado à disposição, o desconstrói e o representa na imagem do herói (pós) 

moderno. O anti-herói encarna o ideal de personagens pouco convencionais para a situação 

(pós) moderna. São os exilados urbanos das grandes metrópoles que os marginalizam na 

melancolia das cidades racionalistas. “Os novos heróis do drama barroco benjaminiano da 

                                                           
333   BENJAMIN, Walter. A Modernidade. In: _____. A Modernidade e os Modernos. Rio: Tempo 

       Brasileiro, 1975. p. 16. (Biblioteca Tempo Universitário, 41) 
334   SEVCENKO, Nicolau. Op. Cit., p. 45. 
335   Idem. p. 50. 
336   BENJAMIN, Walter. Op. Cit., p. 28 
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modernidade são os que estão à margem, os associais, os inadaptados” 339. E estes heróis 

inadaptados são representados na obra de Benjamin por figuras urbanas e lendárias. 

Benjamin resgata ícones de contestação à ordem autoritária e despótica instituída; e 

podemos citar alguns destes personagens como sendo, além de outros, o flâneur, o apache, 

o dandy, o colecionador, o trapeiro e o poeta340, que, tal qual Baudelaire, desafia e 

desconstrói a ideia do “progresso” – que insiste em empurrá-lo a um futuro 

escatologicamente determinado – através da arte alegórica, tal qual a alegoria semiótica do 

anjo benjaminiano da história. Como bem confirma Hannah Arendt: 

Nesse anjo, que Benjamin viu no Angelus Novus de Klee, o flâneur vive 

a experiência de sua transfiguração final. Pois, assim como o flâneur, 

com o gestus do vaguear a esmo, volta suas costas à multidão mesmo 

quando é por ela impelido e varrido, da mesma forma o ´anjo da história´, 

que não olha senão para o aumento de ruínas do passado, é empurrado de 

costas para o futuro pela tempestade do progresso.341 

                    

E esses heróis inadaptados são na verdade os que não se encontram nos anais 

da história oficial, os que estão de costas para o progresso triunfalista dos dominantes, 

exatamente na contracorrente da história tradicional. Isto porque, sempre, “a história oficial 

registrou os heróis oficiais, os heróis da classe dominante: reis, generais, empresários e 

guerreiros”;342 os demais se destacam, mas por serem contrários a esta ordem histórica 

legitimadora da opressão, e esses são os inadaptados heróis conspiradores e 

revolucionários, que são “bandidos para a classes dominantes e heróis para as classes 

dominadas”.343  

Em Baudelaire, inspirado pelas alegorias, podemos ver o resgate de outros 

personagens, outra tipologia de herói, chegando a evidenciar poeticamente o anti-herói, 

                                                           
339   MATOS, Olgária C. F.. Op. Cit.,  p. 69 
340  Estes personagens têm, em sua imagem, muita coisa em comum que os designam como (anti) heróis (pós) 

modernos. O apache que, segundo Benjamin, “renega as virtudes e as leis, denuncia de uma vez para 
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ss. 
341  ARENDT, Hannah. Walter Benjamin. In. _____. Homens em Tempos Sombrios. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1987. p. 143. 
342   FEIJÓ, Martin Cezar. Op. Cit., p. 29.  
343   Idem. p. 31 



110 

 

anunciado alegoricamente como o outro ser da realidade em uma violência poética que 

desconstrói o sentido original do herói da tradição. Visto que a poesia de Baudelaire “é um 

ato violência e nisto ele recorre a alegorias. São as únicas que fazem parte do segredo.” 344 

E é entre aqueles personagens que se situa a alegoria do “anjo da história”, que em seu 

espanto com o turbilhão de acontecimentos da sociedade capitalista moderna serve de 

referência para a crítica transformadora da realidade. Este é o caráter próprio à alegoria, 

que Baudelaire define poeticamente.345  

A alegoria no poema retrata uma beleza exuberante que esconde sua forma 

verdadeira em uma “aparência altaneira”; pois o que se mostra na aparência da alegoria 

não diz o seu sentido oculto (não manifesto). O que se manifesta está na superfície como a 

epiderme que vem do grego epi+derme: em cima da pele, a parte que está em contato 

direto com a exterioridade. O poeta afirma ser essa epiderme constituída de granito, o que 

exige que sua aparência seja quebrada, açoitada, surrada, espancada; ações que retratam o 

significado de fustigar. Para esse empreendimento se tornar possível é necessário o fustigar 

com o olhar da desconstrução. No entanto, a eminência de sua desconstrução não lhe 

atemoriza, e até sorri diante da morte que possibilita sua desconstrução.  

No poema, para a alegoria, essa relação de morte e desconstrução é o que 

marca os momentos do seu jogo de devoção religiosa para com sua fome de desvelamento, 

que ela própria encara como um ato de revelação. A elegância que se entrega ao seu 

momento de desconstrução marca o ritual de sua aparição fugaz, que anuncia seu momento 

outro como desvelamento do que se encontra em seu ventre. Seu enigma anunciado em sua 

aparência metafórica convida os intérpretes humanos a decifrarem-na. Não vê em sua 

desconstrução hermenêutica, pelo olhar alegórico, punição ou maldição infernal, mas 

renovação e superação. E quando é chegada a sua hora final, onde se desfaz como enigma 

alegórico, descontruindo de forma fustigante sua bela e figurada aparência, diante da 

mortificação dialética de sua forma manifesta, de maneira sublime, ela encara seu 

                                                           
344   BENJAMIN, Walter. Op. Cit., p. 30. 
345 ALEGORIA/ É uma bela mulher, de aparência altaneira,/Que deixa mergulhar no vinho a cabeleira./As 

tenazes do amor, os venenos da intriga,/Nada a epiderme de granito lhe fustiga./Da Morte ela se ri e 

escarnece da Orgia,/Espectros cuja mão, que ceifa e suplicia,/Respeitaram, contudo, em seus jogos de 

horror,/Neste corpo elegante o rústico esplendor./Caminha como deusa e dorme qual sultana,/E mantém no 
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humanos./Ela sabe, ela crê, em seu ventre infecundo,/E no entanto essencial ao avanço do mundo,/Que a 

beleza do corpo é sempre um dom sublime/Que perdoa a sorrir qualquer infâmia ou crime./O inferno 

desconhece e o Purgatório ignora,/E quando a negra Noite anunciar sua hora,/Da Morte ela há de olhar o 

rosto apodrecido/-- Sem remorso ou rancor, como um recém-nascido. BAUDELAIRE, Charles. Alegoria 

(CXIV). In.: _____.  As flores do mal. 5.ed. Rio: Nova Fronteira, 1985. p. 403. Tradução de Ivan Junqueira. 
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momento final como o (re-) começo, como o recém nascido, de uma nova etapa que brota 

do seu Ser. 

Na alegoria a latência do seu sentido velado precisa de um olhar hermenêutico 

da desconstrução para lhe revelar o que não se mostra livremente e facilmente. O olhar 

hermenêutico tem o papel de desvelar a verdade que se esconde abaixo de sua epiderme 

aparência. Assim, Benjamin teve forte influência do pensamento estético de Baudelaire, 

principalmente no que diz respeito à noção de alegoria, visto que foi seu leitor e tradutor. A 

postura iconoclasta do Angelus Novus que, mesmo diante das ruínas e decadência do 

mundo moderno da razão histórica, não se entrega ao inferno da marcha triunfal dos 

dominantes e nem aceita seguir a corrente do progresso e do continuum historicista. Por 

isto, Benjamin enfatiza o seguinte. “Interromper o curso da história – esta era a meta mais 

profunda de Baudelaire.” 346 E isto demonstra a forte referência para Benjamin propor a 

suas teses sobre a história, para transformar o seu tempo, ressaltando a importância do 

poeta pelo fato que “Baudelaire tenha se posicionado contra o progresso, que foi a 

indispensável condição para ele ter podido dominar Parias em sua poesia.” 347  

O anjo da história benjaminiano tem uma relação íntima com o conceito 

estético de alegoria em Baudelaire. E como o próprio poeta enuncia em seu poema acima, 

a alegoria não teme a decadência, ela ri da morte e desta “há de olhar o rosto apodrecido – 

sem remorso ou rancor.” E verá que as ruínas e os fragmentos, que desconstroem e 

mortificam o mundo moderno, apenas prenunciam o inteiramente outro, o novo na 

contracorrente da história, “como um recém-nascido”.   

Também podemos vislumbrar uma conspiração contra a história tradicional e 

contra a literalidade simbólica dos textos literários,348 no que diz respeito à figura do anti-

herói (pós) moderno, e o próprio Baudelaire reconhece na figura do conspirador (a 

exemplo de Blanqui) a “imagem do herói moderno”,349 o anti-herói (pós) moderno. E 

conclama: “abaixo as tragédias!”, que colocavam o herói antigo em uma marcha 

                                                           
346  BENJAMIN, Walter. Parque Central. In: BENJAMIN, Walter. Sociologia. 2.ed. São Paulo: Ática, 1991. p. 
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347  BENJAMIN, Walter. Op. Cit., p. 146. 
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349  Ver: BENJAMIN, Walter. A Modernidade. In:_____. A Modernidade e os Modernos. Rio: Tempo 
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determinista a uma trágica escatologia, sem o direito de sequer sonhar com a liberdade; 

para então propor o sonho da desconstrução revolucionária desta marcha, indo pela 

contracorrente da história, despedindo-se do mundo “em que a ação não é sinônimo do 

sonho” 350.      

A alegoria na poesia de Baudelaire, na figura do anti-herói e nas figuras de 

Klee, que tanto inspiraram Benjamin, não tem o rosto voltado para a marcha triunfal dos 

vencedores, e o Angelus Novus, como a mais presente arte alegórica, é a referência destas 

figuras bastante tematizadas nas obras de Baudelaire. Destarte, 

 

tal qual o Angelus Novus, também Benjamin e Baudelaire testemunham o 

desfiguramento, a destruição e as ruínas da metrópole moderna (...) 

Modernidade e caducidade são captadas naqueles que a cidade exclui, 

marginalizando-os: são os velhos, o ‘lixo humano’, dos Tableaux 

Parisiens.351  

 

A melancolia de vislumbrar o mundo em fragmentos mortos, e as intenções dos 

vencidos em ruínas encobertas pelos monumentos deixados pelos dominantes é própria à 

constituição do olhar alegórico que tenta deter-se para recuperar a história na perspectiva 

daqueles oprimidos. A melancolia coloca o anjo benjaminiano numa situação de 

estranhamento em relação à pretensa corrente da história e em relação a seu próprio 

mundo.  E segundo Olgária Matos, a melancolia coloca o Angelus Novus, como 

representante da indignação moral de uma época rejeitada historicamente, “em situação de 

distância em relação a seu mundo, pois o melancólico vive um sentimento de 

estranhamento (...) o sentido profundo da melancolia encontra-se em sua ‘fidelidade ao 

rejeitado´”.352  

Benjamin utiliza-se da alegoria, na referida tese 9, para representar o momento 

filosófico do assombro (ou espanto), gerador de conhecimentos, como um corte (refluxo) 

no tempo continuum. A suspensão do fluxo mecânico e linear da história tradicional para o 

assombro de um pensar a história com outro olhar e em outro sentido, como em um refluxo 
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que inverte a corrente para contrariar a mesmidade histórica. O que Benjamin chama de 

assombro é esse refluxo, como vimos anteriormente. 353 

O refluxo histórico é propiciado pela contracorrente desconstrutiva do ideal 

historicista e teleológico do tempo e do progresso. O Angelus Novus tem o rosto voltado 

para o passado e não para o futuro prometeico e otimista do determinismo da razão 

histórica. Dessa forma, como resultante do assombro filosófico, tal alegoria alada não tem 

o olhar dirigido ao fim escatológico de uma totalidade fechada, nem segue em uma marcha 

linear e mecânica determinada por pretensas “leis naturais”.  O Angelus Novus luta contra 

o tempo da razão instrumental histórica, ele resiste e se apresenta para incorporar 

semanticamente e semioticamente o ideal de revolução do tempo-presente (Jetztzeit).   

Por fim, o “anjo da história” é a alegoria que por excelência torna-se ícone da 

luta de Walter Benjamin pelo resgate da experiência (Erfahrung) histórica presente no 

ideal de felicidade dos subjugados historicamente; bem como, referência contra a noção de 

progresso em si da humanidade presente na razão histórica iluminista. Nesse sentido 

Baudelaire foi muito importante para Benjamin. Ele demonstra uma crítica radical à ideia 

do historicismo como aceitação da marcha histórica da racionalidade e contrapõe a ele o 

efêmero e o transitório contra a continuidade do mesmo com repetição do vivido 

(Erlebnis). Contra a tradição do vivido factual opõe uma compreensão superior de 

experiência (Erfahrung) revolucionária; relançando a historiografia como rememoração 

(Eingedenken)354. Como explica o comentador abaixo: 

 

Foi a história subsequente do modernismo (cuja chave é o Art nouveau) 

que permitiu a Benjamin ler Baudelaire em sua forma original; e foi a 

própria incompatibilidade entre o que Baudelaire viveu (Erlebnis) e a 

forma que escolheu para expressá-lo (a poesia lírica) que é vista como lhe 

tendo permitido dar a esse vivido ‘o peso de uma experiência 

(Erfahrung)’.355 

 

                                                           
353  BENJAMIN, Walter. Que é o Teatro Épico. In: _____. Magia e Técnica, Arte e Política. (Obras 

Escolhidas, v.1). 7.ed. São Paulo: Brasiliense, 1994c.  p. 89.  
354 OSBORNE, Peter. Vitórias de pequena escala, derrotas de grande escala: a política do tempo de Walter 

Benjamin. In: BENJAMIN, Andrew; OSBORNE, Peter (Orgs.) A filosofia de Walter Benjamin: Destruição 

e experiência. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.  p. 95. 
355  OSBORNE, Peter. Op. Cit. p. 95. 
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Sem dúvida, que por assim ser, a tese 09 é a mais importante e mais 

amplamente conhecida. Em tal tese se configuram a radicalização alegórica do 

relacionamento da história destino com a história dos fracassos, onde o tempo presente 

propicia o momento filosófico do assombro para sua reparação anamnésica e para a 

realização da esperança de felicidade no resgate do inteiramente novo, como a experiência 

do ainda-não-vivido.  

 

Segundo Benjamin, o Anjo almeja a felicidade, mas uma felicidade que 

se refere ao ‘conflito no qual repousa o êxtase do único (Einmal), do 

novo, como não vivenciado ainda, contra essa suprema felicidade do 

‘ainda uma vez’ (noch Einmal), o ter-se novamente o que já se teve, viver 

o que já se viveu’356  

 

O Angelus Novus traduz a recusa da mão-única seguida pelo transcurso da 

repetição do mesmo (mesmidade histórica) na razão histórica (razão instrumental) na 

teleologia do mesmo na filosofia da história. Mas é ao mesmo tempo a demonstração 

alegórica da visão barroca do mundo e da história em fragmentos, aberta para inúmeras 

possibilidades revolucionárias, na desconstrução do continuum do tempo vazio e 

homogêneo e na reparação e recuperação da experiência anamnésica da história na 

perspectiva dos injustiçados, rumo ao inteiramente novo na história da humanidade. O 

vivido para Benjamin é a experiência de um passado fracassado como regra da ação no 

presente, que é próprio da Erlebnis (vivência) como experiência empobrecida que ele 

critica em seu Programa de 1917. Benjamin nos conclama a viver o outro, o diferente, que 

é como nos diz Garber357:  

 

A chama viva da verdade casada com a bela aparência, que nada mais 

representa do que a chama da vida, continua a arder, como já dissera a 

introdução ao ensaio sobre as Afinidades Eletivas ‘para além do grave 

fracasso do que foi e da leve cinza do vivenciado. 

 

 Também podemos vislumbrar na tese 9, segundo Susan Buck-Morss, a 

manifestação alegórica da possibilidade de um futuro radicalmente diferente da experiência 

                                                           
356   MATOS, Olgária C. F.. Op. Cit., p. 70 
357  GARBER, Klaus. Por que os herdeiros de Walter Benjamin ficaram ricos com o espolio?: Filosofia da 

história em Walter Benjamin. Revista USP – Dossiê Walter Benjamin. São Paulo. n 15, pp. 08-19, 

Set/out/nov/ 1992. p. 11 
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do vivenciado da tradição, que inclusive, nega tanto a concepção escatológica da teologia 

(mística judaica) quanto a concepção marxista da história. “Desta perspectiva, a história 

não pode ser afirmada nem racionalizada. Como expressão deste momento crítico, negador 

tanto da teologia como do marxismo, Benjamin interpreta sua nona tese.” 358 

 

4.1.5. A teoria da experiência benjaminiana e o ideal de felicidade na história. 

 

Na tradição racionalista da filosofia, desde os filósofos socráticos da antiga 

Grécia, a ideia de felicidade, da qual Benjamin diverge, vincula-se com a ideia de um 

princípio absoluto e determinista que é negadora de toda vontade de reparar a história. A 

felicidade da tradição filosófica é resultante da submissão ao telos da racionalidade 

instrumental da história, que exclui toda experiência humana que não se enquadra nos 

princípios do cientificismo. A ideia de legitimação da continuidade em uma razão 

histórica, presente no pensamento dos clássicos da filosofia antiga, é negação do poder 

fazer diferente para o advento do inteiramente outro, da alteridade que abre perspectivas à 

pluralidade ético cultural na história. 

 

Foi assim, por exemplo, que a variante grega do assalto da Razão (Platão 

e Aristóteles) fundou sua antropologia – e, por extensão, a sua ética 

(´dever-ser´) - sobre o pressuposto de uma ordem universal 

finalisticamente estruturada, onde cada coisa (até os Humanos) tenderia 

para uma finalidade concebida como sua causa natural e absoluta. 359 

 

Os gregos, particularmente Aristóteles, definem a felicidade enquanto 

identidade subjetiva universal com um pretenso destino humano absoluto; o que 

caracteriza os pressupostos de uma das mais soberbas formas de justificação do desejo de 

absoluto pela via da Razão instrumental da história.  Destarte,  

 

o próprio critério da Felicidade encontrava-se dependente de uma ´ciência 

da causa final do universal`, o que impunha, de imediato, uma reificação 

                                                           
358   BUCK-MORSS, Susan. Origen de la Dialética Negativa. Cerro del Agua: Siglo Veintiuno Ed., 1981.  

    [Tradução Nossa – TN]. p. 333. 

359   LEVY, Nelson. “Ideologização do Mito do ‘Reino da Liberdade’, na Filosofia da História”. Teoria    

Política. São Paulo: Brasil Debates, nº13, pp. 07-31, Fev. 1990. p. 28. 
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da Ética pelo imperativo de sua subordinação à Física... onde a Felicidade 

de todos se realizaria pela subordinação universal às Leis da Razão. 360 

 

Em Walter Benjamin, fundamentalmente nas Teses sobre Filosofia da 

História, podemos perceber uma inversão crítica em relação ao ideal de felicidade da 

tradição racionalista da história. A felicidade em Benjamin não é de subordinação a um 

princípio racional imposto pelo passado para ser comunicado como continuidade ao futuro, 

mas é de contestação à pretensa ideia de marcha inexorável da história. 

O ideal de felicidade em Benjamin vincula-se à imagem da ideia de “força 

messiânica”, quando o “materialista histórico” de novo tipo a interliga com o projeto de 

salvação conscientizadora das gerações oprimidas, abafadas, em sua cultura, pela história 

oficial dominante.361 A noção benjaminiana de “força messiânica” é a representação 

alegórica da capacidade que o presente incorpora, ao possibilitar que revisitemos o passado 

e o libertemos de sua significação eterna e imutável.362 

A felicidade é massacrada pela ação estratégica e instrumental dos dominantes. 

E a felicidade, como realização dos desejos oprimidos, nos impele a conceber o tempo 

presente (Jetztzeit) como abertura histórica para recuperação do ideal de justiça. Forjando, 

destarte, um agora do tempo presente para a recuperação do tempo perdido da cultura dos 

oprimidos do passado. Assim, o ideal da revolução contemporânea, aqui tematizado, 

propõe o resgate de um ideal de felicidade. O momento que antecede a esta felicidade 

reside no combate às formas conceituais, mnemônicas e históricas que legitimam a 

perpetuação da dominação opressiva, bem como no resgate do reprimido (o não vivido) 

articulado historicamente a uma solidariedade universal. 

 Desta forma, o ideal de felicidade, em sua efetivação, representa uma vingança 

em nome dos subjugados e massacrados em sua cultura e em seus desejos de liberdade pela 

história oficial dos dominantes. Desta forma, a política revolucionária se erige sobre a ideia 

profana de felicidade na recuperação da perspectiva do que poderia ter acontecido em uma 

outra abordagem histórica, em função do tempo presente (Jetztzeit). 

                                                           
360   LEVY, Nelson. “A Trama Ideológica do Desejo de Absoluto e os Imaginários Ocidentais do Fim da  

        História”. Teoria & Política. São Paulo: Brasil Debates, n.º 15, pp. 07-38, dez. 1990. p. 17 
361   BENJAMIN, Walter. Teses Sobre o Conceito da História.  In: _____. Magia e Técnica, Arte e Política.  

7.ed. (Obras  Escolhidas v.1). São Paulo: Brasiliense, 1994b. Tese 17, p. 231 
362   BENJAMIN, Walter. Op. Cit. Tese 16, pp. 230 - 31 . 
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Somos incapazes de invejar o futuro. É o que poderia ter sido que 

mobiliza o nosso desejo. A experiência de felicidade, a ´iluminação 

profana´ está vinculada à salvação do passado. A tarefa da política... não 

é a de construção do futuro, mas a de apropriação do passado – em 

função do presente.363  

 

A forma de vingança histórica, em nome dos oprimidos, vincula-se a toda 

indignação e ira moral da revolta que os homens sentem quando os poderes constituídos 

quebram qualquer forma de “contrato social inerente às relações de autoridade” em uma 

sociedade organizada.  E “há certas formas de violação desse contrato que comumente 

despertam a ira moral e um sentido de injustiça entre os que estão sujeitos à autoridade” 364 

da lei existente. E a felicidade, em Benjamin, requer esta revolta pelo retorno ao “contrato 

originário” em nome dos antepassados históricos, na perspectiva de uma solidariedade 

universal a partir do tempo presente (Jetztzeit). E este tempo pode ser redefinido pela 

rememoração (Eingedenken) revolucionária da história rumo a uma alteridade 

radicalmente nova na história. 

 

O Eingedenken, a rememoração, ou a relembrança, distinguem-se da 

reminiscência grega e tornam a memória ativa, criadora. O lugar da 

realização é o instante ‘pleno de fertilidade’, vivificado por um salto no 

passado que anuncia o futuro, um futuro que marca uma novidade 

radical.365 

 

Desta forma, para o ideal de felicidade, conforme Benjamin, é imprescindível a 

tarefa revolucionária de reparação do passado a partir do tempo presente que aponte para 

um novo futuro liberto da correnteza histórica da opressão. A “imagem da felicidade está 

indissoluvelmente ligada à salvação, o passado traz consigo um índice misterioso, que o 

impele à redenção”. 366 As gerações precedentes se encontram com a nossa e fundem esse 

propósito de felicidade na desconstrução crítica da história tradicional, em uma reparação 

anamnésica, a partir de uma nova hermenêutica histórica, definindo, assim, uma diferente 

                                                           
363   MURICY, Kátia. Benjamin: política e paixão. In: Os sentidos da paixão. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1990. p. 506. 
364   MOORE Jr., Barrington. Injustiça: As bases sociais da obediência e da revolta. São Paulo: Brasiliense,  

       1987. p. 46 
365 MISSAC, Pierre. Op. Cit.. p. 142. 
366   BENJAMIN, Walter. Op. Cit.,Teses… Tese 02. p. 223. 
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perspectiva ao devir histórico do homem. Aquelas gerações no seu passado latente nos 

dirigem um apelo no sentido do seu resgate histórico-cultural. “Esse apelo não pode ser 

rejeitado impunemente. O materialista histórico sabe disso.” 367 

Benjamin reconhece que a história oficial é a história dos vencedores 

opressores, que por suas atrocidades flagelam o sentido de humanidade e liberdade, que é 

um claro ato de “terror aberto e esmagador em mãos das autoridades”.368 Mas os sentidos 

de humanidade e liberdade não se perdem, se, ao narrar os acontecimentos, o “cronista” 

não descarta determinadas atitudes malogradas no passado como perdidas para a história.  

Destarte, na nova teoria de compreensão da história como definida por Benjamin, para se 

resgatar o aspecto humano da história é preciso apropriar-se totalmente do seu passado, em 

todos os seus momentos.369 E que o presente julgue todos os momentos do vivido factual 

ao transformá-los em citações ordinárias. Neste sentido, cada vitória dos dominadores deve 

ser questionada, tanto na dimensão objetiva quanto na espiritual. Walter Benjamin, na tese 

04, comenta que a luta de classes, na perspectiva marxista, se pauta na conquista das 

“coisas brutas e materiais”,370 que, desta forma, antecederiam as coisas refinadas e 

espirituais. Contrário a esta análise marxista, Benjamin aplica, em sua hermenêutica da 

história, um olhar alegórico da rememoração em busca dos aspectos subjetivos (refinados e 

espirituais) presentes no imaginário mnemônico de todas as gerações passadas, que são os 

elementos que antecedem a história material do presente. Não aceitando, desta forma, que 

o presente histórico seja um produto necessário da história dos dominantes, veiculado pelo 

“continuum” historicista da memória tradicional. 

No entanto, Walter Benjamin adverte que os aspectos espirituais, da “luta de 

classes”, não podem ser “representados como despojos atribuídos ao vencedor”.371 Visto 

que, as qualidades espirituais, no embate, se manifestam a partir dos anseios por parte dos 

dominados em relação a um passado reprimido, anseios estes que se traduzem em 

confiança, humor, firmeza e astúcia no fundo dos tempos, tal quais ecos do passado 

perdido. E os aspectos espirituais acumulados com os ideais de liberdade e de justiça 

sociocultural se tornam bens espirituais questionadores, presentes na vida dos oprimidos 

(perdedores momentaneamente deste embate histórico e político), que existem mas não 

                                                           
367    Idem.  Tese 2. p. 223 
368    MOORE Jr., Barrington. Op. Cit. p. 50. 
369    BENJAMIN, Walter. Op. Cit. Tese 3. p. 223 
370    Idem. Tese 04. p. 223 
371    Idem. Tese 04. p. 224 
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reconhecidos pela historiografia oficial dominante.  Assim, tal qual vozes que 

“questionarão sempre cada vitória dos dominadores”, e da mesma forma que o 

heliotropismo das flores, ao dirigirem sua corola para sol, o passado sempre estará de olho 

no sol do presente, “que se levanta no céu da história”, questionando-o incessantemente. 372 

O historiador da recuperação histórica deve estar atento a esse processo para 

realizar no tempo presente um entendimento e uma justificação das intenções de felicidade 

não vividas pelos subjugados do passado. Da mesma forma, deve agir no sentido de 

libertar o potencial do “poder-fazer-diferente”, no sentido de um novo conceito de 

experiência (Erfahrung) para a emergência do “inteiramente outro” 373e da pluralidade 

ético-cultural no interior da mesmidade histórica. 

A felicidade da recuperação histórica pressupõe a valorização e resgate do 

“ainda-não-vivido”. O “ainda-não-vivido” representa os ideais e anseios de um “passado 

oprimido”374 pela história oficial dominante. Em Benjamin, o ainda-não-vivido é a latência 

em potencial de um fazer histórico diferenciado do vivido factual. E este vivido factual 

representa a “experiência”,375 enquanto Erlebnis, legada pela história oficial da tradição 

dominante.  Desta forma, o “ainda não vivido” manifesta-se como possibilidade do 

“agora”, enquanto novidade anunciada pelo relampejar da imagem dialética (dialektischen 

Bild), que surge no céu da história do tempo presente (Jetztzeit). Esse relampejar é a 

aparição momentânea e fugidia da abertura para o novo, é o alerta para a suspensão do 

fluxo continuum da história que exige da consciência transformadora uma atenção 

desdobrada em cada momento histórico.  

 
Como relâmpago, aparecimento e desaparecimento ocorrem ao mesmo 

tempo. Desta forma, relâmpago personifica a natureza, o "congelamento" 

que Benjamin associa à imagem dialética. Apenas como quebras de 

relâmpagos no céu, a imagem dialética interrompe o fluxo de uma 

história que tem se contentado em estabelecer-se não apenas no sono, 

mas também no mundo de sonho dos arcades. Contra tal história, a 

                                                           
372    Idem. idem. p. 224. 
373   A respeito ver: MATOS, Olgária C. F. Os Arcanos do Inteiramente Outro: A escola de Frankfurt, a  

       melancolia e a revolução. São Paulo: Brasiliense, 1989.   
374   BENJAMIN, Walter. Op. Cit. Tese 17. p. 231.  
375  Aristóteles, na “Metafísica”, é precursor da ideia de experiência enquanto causa formal em sua 

epistemologia. O estagirita representa na filosofia este fundamento racional do vivido enquanto 

experiência (Erlebnis) formal inscrita no logos enquanto princípio metafísico, que ilumina a priori o 

entendimento dos homens munidos de uma mentalidade racionalmente teleológica. 
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imagem dialética é uma expressão de descontinuidade e seu efeito crítico 

é resultado direto desta descontinuidade. 376 

 

E para a historiografia tradicional, representada categoricamente pelo 

historicismo, o “ainda não vivido” se reduz a “não experiência”, que, por assim ser, não é 

tematizado nem transmitido por seu arquivo mnemônico (memória tradicional). 

O tempo vivido, representado pela Erlebnis, expressa a caducidade de um 

monumento histórico, que o historicista conceitua como o único possível no passado; 

apontando, desta forma, para a perspectiva de repetição futura da mesmidade histórica do 

vivido factual (continuum). A recuperação do “ainda-não-vivido” o presentifica como 

evidência da (pós) modernidade (o inteiramente outro) na história. E isto se efetiva, 

segundo Benjamin, na tensão de uma hermenêutica histórico-crítica, na qual se funda a 

imagem dialética (dialektischen Bild) benjaminiana entre o movimento do novo e o sempre 

igual. O antigo encarna o presente como sua reprodução legitimada, e o novo se manifesta 

em um tempo outro não vivido no antigo, como passado a ser efetivado na cotidianidade. 

Destarte, a perspectiva de resgate do novo, na tensão do tempo presente que revista 

hermeneuticamente o passado, possibilita e fundamenta o ideal de felicidade dos 

subjugados pela historiografia tradicional dos dominantes. Enfim, pode-se asseverar que o 

ideal de felicidade, em Benjamin, vincula-se à realização do processo de redenção dos 

indivíduos libertos das amarras da Memória (Gedächtnis) do vivido factual, que é a 

memória contra revolucionária da historiografia dominante.  

Assim, a recuperação dos ideais éticos em uma solidariedade histórico-

universal requer uma contra memória enquanto comunicação com o ainda-não-vivido. 

Como veremos adiante, a contra memória representa uma ação comunicativa e telepática 

com o “ainda-não-vivido”, no sentido de sua efetividade no presente. Desta forma, para 

Benjamin, a contra memória é o avesso da memória tradicional, é a “rememoração” 

(Eingedenken) das imagens históricas,377 o que requer para com a história uma atitude 

pragmática da memória (revolução anamnésica), uma nova hermenêutica crítico-histórica. 

 

                                                           
376  FERRIS, David S. The Cambridge introduction to Walter Benjamin. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. p. 121. 
377  A temática da rememoração é tematizada por Benjamin especialmente nas Teses de 40. A respeito ver: 

BENJAMIN, Walter. Op. Cit. Tese 05, p. 224, Tese 6. p. 224 e no 2 Apêndice às Teses. p. 232. 
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Em contraste evidente com a fórmula ‘uma única vez e nunca mais’, a 

felicidade se funda no conflito entre o ‘uma única vez’ e o ‘uma vez 

mais’. Nesta enunciação, o único não é precisamente aquilo que já se 

viveu, o agora do ‘tempo vivido’ –- como a famosa expressão francesa 

‘le temp’s vécu’ o expressa – mas, antes, o inteiramente novo, como o 

ainda-não-vivido. 378 

 

O historiador de novo tipo, responsável pela rememoração, que corresponde a 

uma hermenêutica crítica da história, deve olhar em direção ao passado relendo-o em sua 

fragmentação; deve redefini-lo sob o sol do tempo presente, em uma “constelação” 

correspondente ao mosaico da história em fragmentos379. Desta forma, o ideal de felicidade 

requer uma atitude transformadora: uma hermenêutica crítico-anamnésica da história, uma 

pragmática anamnésica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
378  MATOS, Olgária. Op. Cit.. 1989, p. 70 
379  KOTHE, Flávio. Para Ler Benjamin. Rio: Fco. Alves Ed. 1976. pp. 25 a 26. 
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5. O Programa frente a crise filosófica da modernidade 

5.1 O que é ser contemporâneo? 

Para falar sobre a crise filosófica da modernidade faz-se necessário definir o 

que seja modernidade, contemporâneo e o que seja o (pós) moderno. Em nossa abordagem, 

contemporaneidade é o que melhor representa o conceito de (pós) modernidade no 

pensamento filosófico. É imprescindível relatar que a modernidade aqui em evidência 

designa a época histórica da filosofia moderna, cronologicamente compreendida entre o 

século XV e fim do século XVIII e que o pós-moderno, enquanto advento da 

contemporaneidade filosófica representa uma superação conceitual daquele período, 

mesmo que carregue dele alguma herança. A contemporaneidade representa o advento de 

um novo tempo filosófico do pensamento, reconhecido em sua presença com a 

compreensão da crise da modernidade. Crise essa que também significou o atestado de 

falência dos modelos racionalistas de explicação da realidade. 

Definir contemporaneidade pressupõe compreender o que é atualidade, que na 

tradição filosófica se coloca como o que anuncia o fim do moderno enquanto o território da 

racionalidade monorreferencial. Benjamin problematiza o conceito de tempo presente 

como o elemento estético histórico da atualidade. Desta forma, o sentido da metafísica do 

tempo presente reside na compreensão estético-filosófica do ser em sua relação existencial 

com a atualidade; tendo no conceito de experiência kantiano o seu referencial teórico. 

Uma bela intervenção para lançar luz a esse tema sobre a compreensão do que 

seja a contemporaneidade, podemos encontrar na argumentação poética e atual de Giorgio 

Agamben380, em sua obra “O que é o contemporâneo? Antes de uma definição de 

contemporaneidade, Agamben381 também lança as seguintes perguntas: “De quem e do que 

somos contemporâneos? E, antes de tudo, o que significa ser contemporâneo?” Agamben, 

seguindo o mesmo caminho que adoto, recorre a Nietzsche inicialmente e a outros 

contemporâneos como Roland Barthes, que afirma que “o contemporâneo é o 

intempestivo.”382 Retomando Nietzsche em suas “considerações intempestivas”, 

Agamben383 afirma que,  

 

                                                           
380    AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? E outros ensaios. Chapecó, SC: Argos, 2009. 
381    AGAMBEN, Giorgio. Op. Cit. p. 57. 
382   BARTHES apud AGAMBEN, Giorgio. Op. Cit. p. 58. 
383 AGAMBEN, Giorgio. Op. Cit. p. 59. 
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pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 

contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem 

está adequado às suas pretensões e é, nesse sentido, inatual; mas, 

exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e desse 

anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e apreender 

o seu tempo. 

 

  Nesse sentido, a questão inicial se desfaz e a reflexão nos apresenta a ideia 

de que não se pode “ser” contemporâneo, mas “estar” contemporâneo. Pelo caráter 

contingente e fugidio de estar inatual, portanto, sempre além e adiante do seu tempo, o 

contemporâneo não se caracteriza como um sujeito que carrega em si mesmo o predicado 

do seu tempo; mas apenas as características que o coloca como possibilidade que se renova 

constantemente. Um renovar que é um projetar-se sempre em um deslocamento para o 

futuro que lhe possibilite um olhar desconstrutivo do seu próprio tempo presente. Um olhar 

benjaminianamente alegórico que suspenda qualquer conceituação definitiva sobre si e o 

liberte do continuum historicista que tenta lhe aprisionar à corrente do progresso, da 

mesma forma que amarrava as asas do Angelus Novus. Um estar contemporâneo é um estar 

em seu tempo, mas com um olhar que o desloca para o desprendimento que lhe possibilite 

a capacidade de apreender seu tempo com a liberdade de poder se desvencilhar de qualquer 

determinismo que possa limitar e estruturar seu modo de pensar à uma condição de 

passividade. 

É nessa perspectiva que Giorgio Agamben reforça a tese de que, em uma 

encruzilhada histórica, o homem contemporâneo se vê preso a um grande dilema: o de com 

a lucidez reconquistada poder lançar um olhar questionador e até odioso ao seu tempo, mas 

sem poder se ausentar dele, pois esse é o tempo presente de sua existência. 

 

um homem inteligente pode odiar o seu tempo, mas sabe, em todo caso, 

que lhe pertence irrevogavelmente, sabe que não pode fugir ao seu tempo. 

A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio 

tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais 

precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de 

uma dissociação e um anacronismo.384  

 

Essa é a condição para se inserir na condição de contemporâneo: ser ativo e 

questionador, ser o homem do caráter destrutivo anunciando por Benjamin. Aqueles que se 
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conformam passivamente e que são coincidentes em tudo com sua época não são 

contemporâneos porque não conseguem captá-la e vislumbrá-la com estranheza. 

 

É preciso esperar, para isso, a chegada de uma nova espécie de filósofos, 

daqueles que são animados de um gosto diferente, qualquer que seja, de 

um gosto e de uma inclinação que difeririam totalmente daqueles que 

estiveram em curso até aqui – filósofos de um perigoso ‘talvez’ (da 

suspeita), sob todos os aspectos. E para falar seriamente: já os vejo 

chegando, esses novos filósofos. 385 

 

Agamben cita um poema do russo Osip Mandel’stam, escrito em 1923, que se 

intitula “O século”, como uma metalinguagem para compreensão do que é ser 

contemporâneo. Para ele, na leitura do poema abaixo, o contemporâneo, tal como o poeta, 

deve manter firme o olhar em seu tempo, e que nele não procure perceber as luzes, mas o 

escuro. “Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz 

de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente.” 386 

 

Meu século, minha fera, quem poderá /Olhar-te dentro dos olhos/e soldar 

com o seu sangue / as vértebras de dois séculos?/Enquanto vive a criatura 

/ Deve levar as próprias vértebras, / Os vagalhões brincam / Com a 

invisível coluna vertebral. / Como delicada, infantil cartilagem / é o 

século neonato da terra. / Para liberar o século em cadeias / para dar 

início ao novo mundo é preciso com a flauta reunir / os joelhos nodosos 

dos dias. / Mas está fraturado o teu dorso / Meu estupendo e pobre século. 

/ Com um sorriso insensato / como uma fera um tempo graciosa / tu te 

voltas para trás, fraca e cruel, / para contemplar as tuas pegadas. 

 

O contemporâneo incorpora o espírito jovial contra o filisteíssimo dos antigos, 

com determinação e coragem. Assim podemos entender o tempo para o qual se anuncia a 

filosofia vindoura proposta por Benjamin em seu Programa. O século de acordo com o 

poema de Osip Mandel’stam é a fera desconstruída e fragmentada, tão alegórico quanto o 

Ângelus Novus benjaminiano. Também o anjo da história, se detém desfigurado, 

contrariando a ordem da racionalidade histórica. “Não apenas a época-fera tem as vértebras 

fraturadas, mas vek, o século recém-nascido, com um gesto impossível para quem tem o 
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dorso quebrado quer virar-se para trás, contemplar as próprias pegadas e, desse modo, 

mostra o seu rosto demente.387 ” 

Como em um diálogo silencioso o anjo barroco de Klee, apropriado por 

Benjamin, e a época-fera se colocam como alegorias que anunciam o contemporâneo que é 

o futuro da filosofia anunciada por Benjamin no passado, a partir do seu Programa para 

uma filosofia vindoura. Mas essa contemporaneidade tem a crise da modernidade e a 

falência dos seus sistemas filosóficos como prenúncios do porvir.   

A intenção benjaminiana era lançar para as gerações futuras do seu tempo o 

desafio de pensar uma nova filosofia que tivesse no conceito de experiência como 

apreensão estética da realidade o seu maior motivo. E a crise dos fundamentos da 

modernidade deixa para a contemporaneidade a compreensão de que sistemas fechados de 

pensamento tanto no campo das ciências lógico-matemáticas, quanto no campo do 

idealismo dogmático da tradição não encontram guarida em nosso tempo. A complexidade 

plural do tempo presente nos coloca a tarefa de convivermos com os ensinamentos da 

apreensão estética do mundo ao mesmo tempo em que nos abrimos para a meditação 

enquanto o afastamento do mundo para um melhor pensar especulativamente esse mundo, 

forjando o que poderíamos denominar benjaminianamente de Metafísica da experiência, ou 

metafísica do tempo-presente. 

 

5.2 Crise da modernidade: considerações sobre Benjamin frente a alguns 

filósofos da contemporaneidade. 

 

Na história da filosofia a modernidade se inicia tendo como marco 

historiográfico a destruição do símbolo do poder Feudal, a queda da Bastilha na Revolução 

francesa. Portanto, na Filosofia da História a modernidade (Modernität) representa o 

fundamento da razão iluminista e o advento do cientificismo com seus postulados de 

objetividade, causalidade e teleologia. Segundo Habermas,  

 

O primeiro filósofo a desenvolver um conceito preciso de modernidade 

foi Hegel; temos de portanto remontar a Hegel se quisermos compreender 
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o que significava a relação interna entre modernidade (Modernität) e 

racionalidade, tida como evidente até Weber  e hoje posta em questão.388 

 

Embora nossa abordagem, nesta exposição, se concentra neste conceito de 

modernidade e sua consequente crise ao ter seus postulados colocados em questão, como 

afirma Habermas, também podemos esclarecer que o termo modernidade teve ao longo do 

tempo outra conotação como substantivo aplicado ao universo das Belas Artes. 

 

O substantivo modernitas (juntamente com os adjetivos antitéticos 

antiqui/moderni fosse já usado num sentido cronológico desde os fins da 

Antiguidade, nas línguas europeias da idade moderna só muito tarde, 

mais ou menos a partir dos meados do séc. XIX, é que o adjetivo 

moderno foi substantivado, e de novo pela primeira vez no domínio das 

Belas Artes. Assim se explica a razão pela qual as expressões 

modernidade, Moderne, Modernität, modernité conservaram até hoje um 

cerne de significado estético marcado pela auto compreensão da arte de 

vanguarda. Para Baudelaire a experiência estética fundia-se com a 

experiência histórica da modernidade [Modernität].389 

 

É na obra de arte, principalmente na arte (pós) moderna de Baudelaire, que 

Benjamin extrai o conteúdo da crítica à racionalização progressiva do percurso do tempo. 

Na época artística da (pós) modernidade o fluxo temporal é vivido em êxtase pela 

velocidade em flash das informações que surgem a todo instante, fazendo da novidade a 

quebra da passividade linear e contínua da história. O presente revisita o passado para 

descobrir nele o diferente subjugado pela tradição, paralisando o percurso vazio e 

homogêneo do que se segue no mundo passivo dos acontecimentos, possibilitando o 

advento de outros caminhos para o poder fazer diferente. Assim, podemos ver que as 

narrativas de continuidade e progresso são frutos de uma mentalidade epocal sem 

imaginação. A tensão com essa paralização do continuum temporal faz surgir a ideia de 

“imagem dialética” como campo privilegiado do conflito entre o novo e o sempre igual, 

como podemos perceber nas reflexões benjaminianas sobre superação das categorias 

conceituais da tradição filosófica. 

  

A forma em que isso acontece (em flash) enfatiza uma rapidez que exclui 

qualquer predeterminação e proíbe a continuidade com o que segue. É 

por isso que Benjamin descreve tal imagem como ‘dialética em estado de 

repouso. ’ Passado e presente são reunidos dialeticamente, mas este tipo 

de relação dialética não se permite ser envolta em uma história em curso 
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ou narrativa. Tais narrativas são trazidas a uma paralisação, permitindo 

assim a montagem do passado e presente para serem reconhecidos. 390 

 

O inteiramente novo representado pela ideia de imagem dialética (dialektischen 

Bild), no resgate de um tempo histórico que não seja continuum e repetição em Benjamin 

ressalta que só pode haver uma salvação do passado no e pelo presente, é porque o passado 

nunca volta como era, na repetição de um pseudo-idêntico. O passado é outro e, no 

entanto, semelhante a si mesmo. Por isso sua imagem não é simples cópia, ou reprodução 

do mesmo. 

 

É uma imagem dialética, como chama Benjamin. Dialética porque junta o 

passado e o presente numa intensidade temporal diferente de ambos; 

dialética também porque o passado, neste seu ressurgir, não é repetição 

de si mesmo; tampouco pode o presente, nesta relação de interpretação 

pelo passado, continuar igual a si mesmo.391 

 

Desta forma, “Baudelaire se converteu em central para Benjamin porque sua 

poesia fazia manifestar ´o novo no sempre igual e o sempre igual no novo`”.392 A moda é 

uma forma eloquente e fugaz de manifestação do “Idêntico” (o Mesmo) na aparência da 

novidade, conforme ressalta Baudelaire. E a noção de progresso, da filosofia da história da 

tradição dominante, simula uma aparência de novidade com a clara pretensão de esconder 

tal “condição de repetição do Mesmo, com benefícios para uma estratégia de política 

fundamentalmente conservadora”.393 Desta forma, para Baudelaire “A modernidade 

[Modernität] é o transitório, o evanescente, o contingente, é uma metade da arte sendo a 

outra metade o eterno e o imutável” 394. No entanto, seguindo nossa linha de abordagem, 

enfatizamos que o moderno, nesse sentido apresentado pelo poeta Charles Baudelaire, 

representa a ideia do que seja o contemporâneo em nossos dias. O contemporâneo como 

tempo presente que atesta e demonstra a falência do modelo modernista de pensamento 

submetido aos paradigmas da racionalidade iluminista. Baudelaire não trata do moderno 
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como período histórico ou como referência ao modelo iluminista de pensamento racional. 

O moderno, como o poeta retrata, diz respeito ao um novo conceito de tempo no qual o 

lógico-formal e a visão sistemática de progresso da racionalidade linear da história é 

substituído pela evanescência fugidia do transitório, do efêmero e do contingente na 

experiência estética. 

Gianni Vattimo, em sua obra “O fim da Modernidade” antecipa o nosso 

argumento sobre a definição e a crise da modernidade enquanto crise do modelo de história 

universal presente na racionalidade instrumental dos iluministas. Vattimo afirma que: 

 

A ‘dissolução’ da história, nos vários sentidos que se podem atribuir a 

essa expressão, é, de resto, provavelmente, a característica que distingue 

do modo mais claro a história contemporânea da história ‘moderna’. A 

contemporaneidade (não, é claro, a história contemporânea da subdivisão 

escolar, que a faz começar na Revolução francesa) é a época em que, 

enquanto, com o aperfeiçoamento dos instrumentos de coleta e 

transmissão da informação, seria possível realizar uma ‘história 

universal’, precisamente essa história se tornou impossível. 395 

 

O desafio de Benjamin para a construção de uma filosofia vindoura reside no 

fato dela poder corresponder no tempo presente a uma noção de contemporaneidade dentro 

de um ponto de vista metafísico. Antecipando a tarefa do “Programa sobre a filosofia 

vindoura”, Benjamin, em “A vida dos estudantes”, também afirma a importância de se 

tornar “visível no presente” o conjunto de tendências que apontam para “um momento 

mais elevado e metafísico da história”.396 Essa tarefa aponta para um futuro liberto de sua 

forma desfigurada por um presente onde o pensar criativo é vítima de ameaças, difamações 

e desprezos por parte de um pensamento calculador submetido à técnica como regra para 

construção da verdade. Como que corroborando com essa preocupação benjaminiana 

Heidegger vai evidenciar a periculosidade do pensamento calculador submetido à 

cientificidade da técnica em detrimento ao pensamento puramente humano. De acordo com 

Heidegger, corroborando implicitamente o que Benjamin anunciava,  

 

o pensamento de hoje tem se tornado cada vez mais decisivo e 

exclusivamente cálculo, ele concentra todas as suas forças e ‘interesses’ 

disponíveis em calcular como o homem pode imediatamente instaurar 
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coisas no espaço cósmico desprovido de mundo. Esse tipo de pensamento 

está a ponto de abandonar a terra como terra.397 

 
Benjamin desde sua juventude já assumia uma postura de ceticismo em relação 

ao que a ciência poderia propor ao homem quando se coloca como pretensa guardadora do 

sentido do futuro, que coloca esse como algo previsível “desgastando-se com a história do 

atual, uma história cujo futuro já está de antemão calculado.” 398 Heidegger parece dialogar 

com Benjamin em relação a essa questão, embora não possamos precisar se ocorreu algum 

contato pessoal entre os dois. 

Em seus inúmeros escritos coletados (Gesammelte Schriften), organizados, 

editados e publicados por Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser, Benjamin cita 

brevemente em observações e notas o nome de Heidegger, mas apenas no sentido histórico 

de sua presença na filosofia e no contexto da língua alemã. Temos o exemplo dos 

fragmentos diversos (Fragmente vermischten Inhalts) onde Benjamin escreve e questiona 

sobre a qualidade do estilo de escrita dos estudiosos alemães no texto do fragmento 189: 

“Warum die deutschen Gelehrten einen so schlechten Stil schreiben”,399 no qual cita 

Heidegger. Também nesse mesmo volume dos G.S., nos fragmentos sobre crítica literária, 

Benjamin estabelece uma lista de assuntos (motivliste) para um conjunto de palestras 

previstas no Dalsace (zum geplanten Vortrage bei Dalsace), na qual cita a filosofia 

existencial de Heidegger (existentielle philosophie) para a apresentação.400 

Os editores dos Gesammelte Schriften de Walter Benjamin também citam em 

seus comentários (Anmerkungen) cartas que evidenciam o contato de Benjamin com 

algumas obras de Heidegger, inclusive a aquisição e leitura da obra que esse escreveu 

sobre Duns Scotus.401 O recurso ao texto de Heidegger sobre Duns Scotus foi importante 

para Benjamin no momento do seu conflito entre a dedicação ao estudo do Hebraico, 

motivado por sua amizade com Gershom Sholem, iniciada no início de dezembro de 1920, 

ou aos estudos da escolástica.  

 
Inicialmente me tornei cauteloso mesmo após meus estudos anteriores é 

questionável, se é correto usar o rastreamento de analogias a escolásticas 
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como um guia e não um desvio, como a fonte de Heidegger que talvez 

reflete o pensamento escolástico mais importante para o meu problema.402 

 

Benjamin bem antes já alertava que “a ciência nada tem a ver com a vida”,403 

obrigando ao pesquisador se submeter aos seus cânones aprisionando-o aos seus limites e 

refreando seu impulso criativo e poético por divorciar a poesia (como saber criativo) da 

técnica do seu saber. Heidegger em sua interlocução, no que diz respeito a essa ciência 

distante da vida, diz que muitas pessoas até consideram um milagre ou “quimera da técnica 

moderna”, essa coisa “esputinique, essa ‘coisa’ que fica pairando num espaço de ‘mundo’ 

inteiramente desprovido de mundo”.404 Por isto que dessa forma, o advento da ciência sob 

a égide do saber da técnica manipuladora despreza tudo que escapa ao logicamente 

demonstrável e quantificável, no “cálculo da calculação planetária”. 405 Por isso, dentro do 

ponto de vista do pensamento calculador na esfera cognitiva da racionalidade iluminista, se 

coloca a seguinte questão: Para que poetas com sua força criativa? Onde eles se 

enquadrariam nessa ordem da razão instrumental? 

Nesse confronto com o pensar calculador da ciência na modernidade, 

Benjamin, ao discutir sobre a vida dos estudantes, afirma que só uma comunidade de 

homens criativos eleva todo estudo à universalidade, que se representa em forma do pensar 

filosófico. Para ele, “essa perigosa entrega à ciência e à juventude já tem de existir no 

estudante como capacidade de amar e tem de ser a raiz de sua criação”.406 

Pensando em uma filosofia ativa para nortear a vida dos estudantes Benjamin 

propõe uma espécie de “revolução espiritual permanente”,407 que desperte o estudantado 

para novas ideias a partir de seu tempo que mire o futuro como meta para realização dos 

seus ideais de transformação. Mirando na crítica ao modelo de educação cientificista e 

excludente do pensar criativo e poético, Benjamin defende que o estudantado “deveria ser 

considerado em sua função criativa, como o grande transformador que teria de traduzir em 

questões científicas, com um enfoque filosófico, as novas ideias que costumam despertar 

mais cedo na arte e na vida social do que na ciência”.408 
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 Benjamin questiona se o referencial cientificista deve realmente servir de 

referência para caracterizar o valor do espírito investigativo da formação profissional dos 

estudantes, tendo em vista que ela limita sua formação às atividades funcionais e práticas 

da vida, desacreditando tudo que caminhe em um sentido contrário. Heidegger novamente 

dialoga implicitamente com Benjamin quanto a esta questão da finalidade da filosofia 

como alteridade em relação aos objetivos da ciência. 

Dentre os contemporâneos, que efetivam uma crítica desconstrutiva à razão 

iluminista da metafísica tradicional, Heidegger também aborda a questão a respeito de 

como a filosofia já foi e ainda é muito questionada em sua finalidade para o mercado das 

profissões exigidas para a sociedade de consumo capitalista. Segundo Heidegger, em 

muitos momentos na história da metafísica tradicional, sobretudo sob o advento do 

cientificismo, a filosofia foi e ainda é, por vezes, considerada uma disciplina, ou uma área 

de formação inútil. Muitos até proclamam que se dedicar à filosofia não resulta em 

nenhuma vantagem lucrativa. Pois que assim seja. Que a filosofia em contraposição aos 

instrumentos mecânicos frutos do pensamento calculador seja proclamada inútil. Esperar 

da filosofia uma atitude idêntica à das ciências práticas é, segundo Heidegger, incorrer em 

uma interpretação técnica do pensar, o que levou a uma catastrófica deformação 

cientificista da filosofia. Como tentou o positivismo no Séc. XIX ao tentar submeter a 

filosofia ao espírito científico, “sem perceber que nas ciências ela só podia perder-se ou 

despencar”.409 Portanto, quem deseja o contrário para a filosofia age pelo senso comum 

buscando às cegas uma utilidade prática e instrumental para a filosofia e não entende onde 

reside o vigor do filosofar.  Quando não se percebe, com esta visão comum ao vulgo, o 

vigor do filosofar, também não se percebe e não se compreende a profundidade abissal e 

silenciosa do meditar.  

 

Um sociólogo americano reconhecido, David Riesman, em A multidão 

solitária, verifica que na sociedade industrial moderna o potencial de 

consumo deve, para assegurar o seu fundo (Bestand), tomar a dianteira 

sobre o potencial de tratamento das matérias-primas e sobre o potencial 

de trabalho. Contudo, as necessidades definem-se a partir daquilo que é 

tido por imediatamente útil. Que deve e que pode ainda o inútil face à 

preponderância do utilizável? Inútil, de maneira que nada de 

imediatamente prático pode ser feito, tal é o sentido das coisas.410 
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Como no provérbio “a árvore inútil”, texto retirado dos escritos do velho 

pensador chinês Tchouang-Tseu, um discípulo de LaoTseu, que trata de uma árvore que de 

tanto ser imprestável ao consumo do mercado não é de interesse instrumental de nenhum 

marceneiro; mas pode ser fundamental para a meditação e o descanso do recolhimento sob 

sua vasta sombra para o meditar despreocupado com os resultados, mas apenas com o 

abrigo do puro pensar em liberdade. Só se percebe esta valiosa condição da árvore inútil 

com o meditar, com o mergulho silencioso na busca do seu sentido, o que não foi 

alcançado pelo interlocutor de Tchouang-Tseu, que questionou sobre a utilidade da árvore 

comparando-a com a inutilidade do mestre que não era tão popular com seus pensamentos.  

O meditar como mergulho no silêncio abissal requer um pensar em liberdade, 

que conduz o homem que medita ao seu interior sem uma obrigação de atender aos 

imediatismos da vida técnica voltada para a produção de resultados práticos. Neste meditar 

liberto o homem pode atender ao “apelo silencioso do ser,” para assim poder consumar o 

caminho que a linguagem lhe reserva, e evitar o seu desvio ao esquecimento desta tarefa de 

pensar a essência do seu Ser. Assim, no inútil reside um sentido.  

 

É por isso que a meditação que se aproxima do inútil não projeta qualquer 

utilização prática, e, portanto, o sentido das coisas é que se afigura como 

mais necessário. Porque se o sentido faltasse, o próprio útil ficaria 

desprovido de significação e, por conseguinte, não seria útil.411 

 
 Como na meditação que divaga distanciando do mundo prático, para voltar-

se a ele como apropriação, há na inutilidade do meditar uma grande riqueza que se projeta 

com o pensar despreocupado com as imposições dos padrões institucionalizados de tempo, 

espaço, resultados e metas que renunciam ao pensar como atividade que exige duração. 

Enquanto o agir movido pela utilidade nos exige resultados que sirvam para nos adaptar a 

uma mecânica usual no modo de construirmos nossa experiência existencial, o agir 

“meditante” do inútil nos remete a uma outra experiência apropriadora da nossa verdadeira 

essência. O inútil segue suas próprias regras, que dão sentido ao que lhe é pertinente. As 

medidas do que é útil seguem outras regras e modos de agir, onde a meditação e o 

pensamento não encontram guarida. Os modos de produção do mundo fabril, que anseiam 

por resultados enquadrados em uma medida compartimentalizada por regras renunciam ao 

pensar.  
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Eles ajudam a compreender que não é necessário preocupar-se com o 

inútil. O intangível e o durável assim também são pela sua inutilidade. 

Também é cometer um contrassenso aplicar ao inútil à medida da 

utilidade. O inútil tem a sua grandeza própria e o seu poder determinante 

na sua maneira de ser: com ele nada se pode fazer. É desta maneira que é 

inútil o sentido das coisas.412 
 
Pela meditação o homem percebe e atende ao apelo para o pensar como 

cuidado de si. Cuidar de si exige do homem uma “com-centração”, um estar centrado e 

atento ao que o conduz à sua essência. Neste apelo ao homem reside um empenho e uma 

solicitude do homem para o pensar e o construir seu caminho de encontro a si mesmo 

como ser-no-mundo com outros. O caminho para o ser do homem como ser livre para o 

pensar sobre si mesmo, livre dos determinismos do tecnicismo mutilante do cientificismo 

da modernidade. Assim, nada mais humano para o humanismo do que o homem ser livre 

para sua própria humanidade. Não há humanidade “se o ser do ente já está fixado”413 e se 

de antemão está metafisicamente determinado. Este caminho implica no resgate da 

compreensão de sua essência como ser humano, que vive em um mundo onde a 

tecnicização das relações tendem a substituir sua condição humana, a partir da impetração 

de um pensar calculador da ratio414, que representa uma tentativa de controle total sobre as 

pessoas e sobre o pensar criativo e poético. Para Heidegger, o pensamento e a poesia 

precisam habitar o mesmo universo em uma vizinhança integradora, mesmo que isso possa 

soar estranho e parecer suspeito para a tradição do pensar calculador racionalista.  

 

Qual o campo em que essa vizinhança tem seu âmbito próprio, isso a 

poesia e o pensamento terão de definir cada um a seu modo, não obstante 

ambos se encontrarem no mesmo âmbito. Como há séculos nos 

alimentamos do preconceito de que o pensamento é coisa da ratio, ou 

seja, do cálculo em sentido amplo, falar sobre a vizinhança de 

pensamento e poesia parece sempre muito suspeito.415 

 

A aproximação da arte poética ao pensar eleva a qualidade do pensamento ao 

patamar do puramente humano, que é o âmbito do ser livre. A técnica afasta o homem 

dessa condição de liberdade por submetê-lo aos artifícios do método científico e mecânico 

no pensamento calculador. No meditar, como o cuidar do humano, ele pode resgatar esta 

condição. Portanto, na esteira dessa discussão, ser contemporâneo é assumir o meditar 
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como o pensar o humano e voltar-se para o que seja verdadeiramente humano, retirando 

isto do esquecimento. 

 

Para onde se dirige o ‘cuidado’, senão no sentido de reconduzir o homem 

novamente para sua essência? Que outra coisa significa isto, a não ser que 

o homem (homo) se torne humano (humanus)? Deste modo então, 

contudo, com a humanitas permanece a preocupação de um tal pensar; 

pois humanismo é isto: meditar, e cuidar para que o homem seja humano 

e não desumano, inumano.  Isto é, situado fora de sua essência. 

Entretanto, em que consiste a humanidade do homem? Ela repousa em 

sua essência.416 

 
 Para Heidegger este pensar deve se desvincular e se libertar de sua 

interpretação técnica, que remonta a Platão e Aristóteles, onde o pensar é visto como 

tékhne, como fazer prático. Então surge uma questão fundamental: “O que fazemos quando 

pensamos?” Safranski responde que pensar se relaciona com agir, mas é, “ele mesmo, algo 

diferente.” 417 É algo que se difere radicalmente do fazer prático imediatista das ciências, 

ele não aspira a uma utilidade prática. Safranski diz que o pensar em Heidegger é desse 

tipo: Ele “não conduz a um saber como as ciências, não traz nenhuma sabedoria útil de 

vida, não resolve enigmas do mundo, não confere forças para agir.” 418 Com isso não se 

nega a importância do pensar, mas o redimensiona a um patamar de superioridade em 

relação ao saber utilitário do fazer prático e imediato. O pensar, além disso, pela linguagem 

do silêncio, proporciona a saída do ente de seu fechamento, possibilita o desvelamento do 

ser.  

O agir do pensar é, assim, um agir interior, um agir meditativo como um 

pensar-o-ser em sua proximidade, o que se assemelha ao que Nietzsche chamou de 

“momento de verdadeira percepção”.419 O pensar invocado por Heidegger, como recorte 

em seu pensamento, que nos possibilite compreender os desafios de ser contemporâneo, 

frente a crise da modernidade, assume o sentido de uma práxis e poiésis, um modo 

transformado de estar no mundo. Desafiando o próprio temor que a filosofia enfrenta em 

não seguir os rumos das Ciências, o pensar para Heidegger “não é teórico nem prático. Ele 
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acontece antes dessa distinção.” 420 Neste sentido, o empenho em seguir os rumos das 

Ciências seria um “abandono da essência do pensar.” 421  

O pensamento de Walter Benjamin, desde a juventude até a maturidade tem 

características marcantes que demonstra e antecipa uma preocupação com muitos aspectos 

problematizados por diversos filósofos na atualidade. Nesse sentido podemos evidenciar 

uma certa proximidade de algumas abordagens benjaminianas com o que pensa Heidegger 

em sua segunda fase, depois que este abandona o projeto de Ser e Tempo. Isto pode ser 

vislumbrado sobretudo na crítica heideggeriana ao cientificismo e em sua proposta de 

defesa de um pensamento humano livre dos entraves limitantes da racionalização presente 

no pensar como cálculo cientificista. Mas, é importante evidenciar que não há entre os dois 

uma estreita ligação de proximidade em relação às suas elaborações filosóficas em geral. 

Portanto, vale a pena evidenciar que o primeiro Heidegger está muito longe do que pensa 

Benjamin em relação à experiência histórica. Há uma forte ruptura entre o que os dois 

pensam quanto ao próprio conceito de História. 

A crítica a qualquer pretensão de total ligação entre Benjamin e Heidegger está 

presente no confronto dos dois tomando como base a obra “Ser e Tempo”; obra marcada 

pela influência do Historicismo no pensamento heideggeriano. Isto porque, de acordo com 

o pensamento de Benjamin, como vimos anteriormente, o perigo do Historicismo reside na 

aceitação empática de que “a pre-sença é sempre como e ‘o que’ já foi antes” e será depois 

o mesmo. Portanto, na crítica, mesmo desconstrutiva, como visto em Heidegger, que não 

se autofunda em contraposição aos princípios do Historicismo, habita o perigo. O primeiro 

Heidegger, o de Ser e Tempo, por se referenciar no Historicismo de Dilthey para 

fundamentar sua ontologia da presença tece as malhas desse perigo diferenciando em 

muito do que Benjamin defende. Segundo Heidegger: 

Historicidade indica a constituição ontológica do ‘acontecer’ próprio da 

pre-sença como tal. É com base na historicidade que a ‘história 

universal’, e tudo que pertence historicamente à história do mundo, se 

torna possível. Em seu ser de fato, a pre-sença é sempre como e ‘o que’ 

ela já foi. Explicitamente ou não, a pre-sença é sempre o seu passado e 

não apenas no sentido do passado que sempre arrasta ‘atrás’ de si e, desse 

modo, possui, como propriedades simplesmente dadas, as experiências 

passadas que, às vezes, agem e influem sobre a pre-sença. Não. A pre-

sença ‘é’ o seu passado no modo de seu ser, o que significa, a grosso 

modo, que ela sempre ‘acontece’ a partir de seu futuro. Em cada um de 

seus modos de ser e, por conseguinte, também em sua compreensão do 

ser, a pre-sença sempre já nasceu e cresceu dentro de uma interpretação 
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de si mesma, herdada da tradição. De certo modo e em certa medida, a 

presença se compreende a si mesma de imediato a partir da tradição. Essa 

compreensão lhe abre e regula as possibilidades de seu ser. Seu próprio 

passado, e isso diz sempre o passado de sua ‘geração’, não segue mas 

precede a pre-sença., antecipando-lhe os passos.422 

 

Assim, em Heidegger a compreensão como o compreender (verstehen) a 

presença, o Da-sein entre a tradição que é pré-orientada no passado e se lança ao futuro 

como realização e efetividade, ressoa a ideia de marcha linear como o cortejo triunfal 

amplamente criticado por Benjamin. Walter Benjamin nos alerta para os desdobramentos 

deste “cortejo triunfal”, pois nele os despojos ou bens culturais (espólios históricos), que 

são transmitidos historicamente pela narração empática com o vencedor opressor, são 

atribuídos unicamente aos dominantes, isto para que se conte a história somente na 

perspectiva destes tiranos. Pois, “os que num momento dado dominam são os herdeiros de 

todos os que venceram antes.”423, podendo manipular a história para sua contínua auto 

conservação. 

Em Heidegger, sob a orientação do Historicismo legado por Dilthey424, não se 

pode escapar da história. História, dentro dessa problemática do Historicismo, significa o 

passado que ainda surte efeito no presente que se projeta ao futuro. “Como quer que seja, o 

histórico, na acepção de passado, é compreendido numa relação de efeito positiva ou 

privativa sobre o ‘presente’, no sentido do ‘aqui e agora’ real.”425 Vale salientar que para 

Heidegger, História tem um claro sentido de progresso, que é o que tanto Benjamin critica 

em suas Teses de 1940; pois, na visão heideggeriana, “História significa aqui, um 

‘conjunto de acontecimentos e influências’ que atravessa ‘passado’, ‘presente’ e 

‘futuro’”426. 

 Assim, em sentido contrário ao Heidegger de “Ser e Tempo”, para Benjamin em 

sua crítica ao modelo da modernidade iluminista, a História é descontinuidade, 

desconstrução e reconstrução constante. Onde a experiência histórica dos sujeitos da 
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transformação histórico-social deve ter uma relação de distanciamento (afastamento-

estranhamento) com os “bens culturais”, vislumbrando esses como “despojos culturais”, 

que são transmitidos empaticamente pela razão instrumental da história dominante. 

Também podemos observar que algo semelhante ao projeto benjaminiano 

também foi proposto e escrito por outro pensador da atualidade, o Michel Foucault. E isto 

acontece especialmente quando Foucault problematiza o conceito de “ontologia da 

atualidade” (2005), que resgata Kant, especialmente no texto como resposta à pergunta 

sobre o que é o “Esclarecimento” (Aufklärung) (KANT, 1985). Com essa preocupação 

Foucault se aproxima do “Programa...” benjaminiano, embora não tenhamos registros 

históricos sobre um contato pessoal ou teórico entre os dois. Foucault demonstra atender ao 

apelo benjaminiano e dá início à problematização do projeto que Benjamin esboçara bem 

antes. 

Para Foucault, um dos grandes papéis do pensamento filosófico é dizer o que é 

a atualidade, e, segundo ele, esta questão é colocada por Kant e se inicia com a pergunta e 

tentativa de resposta sobre o que é o esclarecimento. Segundo Foucault (2005, p. 325), este 

papel se caracteriza, “justamente a partir da questão kantiana ‘Was ist Aufklärung’ dizendo 

que a tarefa da filosofia é dizer o que é atualidade, dizer o que é isto para nós hoje”. 

Desta pergunta kantiana surge em Foucault a problematização do que ele 

denomina de “ontologia do presente”, como ontologia de nós mesmos enquanto entes 

fenomênicos da realidade atual. “Esta nova postura crítica, nascida da indagação de Kant 

sobre a sua atualidade constitui o que Foucault chama de ‘ontologias do presente’”.427  

Como em Benjamin, Foucault abre um diálogo com a filosofia kantiana; mas 

para resgate do conceito de atualidade. Segundo Kátia Muricy o que interessa a Michel 

Foucault, é como Kant relaciona sua filosofia à Aufklärung enquanto atualidade. 

 

Para Foucault, a modernidade não é apenas um período histórico, mas, 

antes de tudo, ‘um modo de relação com a atualidade’, ‘uma escolha 

voluntária’, uma ‘atitude de modernidade’. Esta atitude de Kant, 

Foucault caracteriza como uma maneira nova de pensar, de sentir, de agir 

e de se conduzir. Sobretudo uma consciência de pertencer ao presente e, 

ao mesmo tempo, da necessidade de moldá-lo. É uma consciência do 

presente como diferença em relação ao passado. 428 
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Da mesma forma o Programa benjaminiano propõe a desconstrução do sistema 

kantiano, rompendo com o que pode ser superado e deixado de lado, e resgatando o que é 

vital para uma Metafísica do tempo presente (ontologia da atualidade), a pretensão não é a 

demonstração fechada e conclusiva de uma nova filosofia. 

Com esta proposta de redefinição e transformação conceitual Benjamin nos 

revela sua posição contrária a uma visão dogmática da crença cientificista na objetividade 

e no determinismo absolutista dos conceitos. Para ele, como propõem Deleuze e Guattari 

(1992/1995)429, os conceitos precisam ser desterritorializados para serem reterritorializados 

em uma nova dimensão filosófica, tendo em vista que não são eternos no tempo e na 

história, variam de acordo com cada aplicabilidade e contexto. Benjamin ao reler Kant 

pensa o conceito como território e não como um objeto que se auto fundamenta. A 

proposta é a de desterritorializar o conceito de experiência em Kant para refunda-lo, 

reterritorializá-lo para a filosofia vindoura. E conformidade com isso, afirma Deleuze e 

Guattari 430: 

 

A desterritorialização absoluta não existe sem reterritorialização. A 

filosofia se reterritorializa sobre o conceito. O conceito não é objeto, mas 

território. Não há Objeto, mas um território. Precisamente por isso, ele 

tem uma forma passada, presente e talvez por vir. 

 

Neste sentido, as constantes desterritorializações e reterritorializações 

conceituais na filosofia é algo que sempre aconteceu. Segundo Deleuze e Guattari, a 

filosofia passou por três principais reterritorializações, “uma vez no passado sobre os 

gregos, uma vez no presente sobre o Estado democrático” e, apontando, dessa forma, para 

a possibilidade do mesmo acontecer mais “uma vez no porvir sobre o novo povo e a nova 

terra. Os gregos e os democratas se deformam singularmente neste espelho do porvir” 431. 

Deformidade no sentido de uma reformulação ressignificadora que dê sentido ao novo 

território conceitual no qual o pensamento filosófico se assenta. Benjamin pensa no sentido 

dessas desterritorialização e reterritorialização quando acentua que “o contexto integral da 

ética tampouco coincide com o conceito de moralidade do iluminismo” 432; da mesma 
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forma que há diferenças entre Kant e os neokantianos e entre o que estes denominam de 

experiência com o contexto da metafísica em geral.  

Dessa forma, o pensamento de Benjamin é atual levando em consideração o 

processo crítico de desterritorialização conceitual em Deleuze e Guattari e em relação à 

ontologia do presente em Michel Foucault. No entanto, Benjamin, bem como outros 

filósofos contemporâneos da Escola de Frankfurt, empreende uma análise crítica do 

conceito que define o que é o moderno e o desconstrói criticamente apontando os 

elementos constitutivos fundantes de uma compreensão do fenômeno da pós-modernidade.  
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Considerações finais 

 

 O Programa para uma filosofia vindoura é um texto muito importante para 

compreender o pensamento filosófico de Benjamin e sua contribuição para os estudos 

contemporâneos. Além de representar uma proposta programática de resgate do legado 

kantiano, sobretudo no que diz respeito ao conceito de experiência (Erfahrung), para 

apresentação de uma metafísica que se lance ao futuro como alternativa às reflexões 

filosóficas diante da crise dos fundamentos da modernidade. Benjamin empreende uma 

investida na filosofia kantiana para apontar seus limites, indicando o que deve ser superado 

e deixado de lado, e o que pode ser recuperado para esse projeto de uma metafísica, de 

novo tipo, fundamentada a partir de um novo conceito de experiência. Evidenciamos que o 

conceito superior de experiência que Benjamin enfatiza na crítica ao pensamento kantiano 

se enraíza no primado epistêmico dos motivos históricos e estéticos para a realização dessa 

tarefa. Ficou patente que a maior parte da crítica benjaminiana é desferida ao legado do 

movimento neokantiano, representado hegemonicamente pelos filósofos da Escola de 

Marburgo, como Hermann Cohen, que enfatizam uma dimensão positivista na leitura da 

obra kantiana. 

Para compreensão da tarefa de constituição de um conceito superior de experiência, 

ressaltamos a diferença estabelecida por Benjamin entre experiência (Erfahrung) e 

experiência enquanto vivência (Erlebnis), que representa o acontecido empobrecido de um 

passado em sua relação de empatia (Einfühlung) conservadora com o presente, dentro de 

um continuum historicista. A verdadeira e legítima experiência (Erfahrung) que Benjamin 

enfatiza envolve etimologicamente o termo alemão Fahr, que designa viajar, seguir um 

percurso ao longo de algo, e implica aprendizado e reconstrução do percorrido. Ela 

envolve a experiência coletiva mais ampla e é desconstrutora do sentido linear e vazio da 

história.  

A experiência como Erfahrung não é a experiência da repetição mecânica, 

cientificista e contínua da história como é o caso da Erlebnis, identificada com o 

fundamento historicista da “filosofia da vida” (Lebensphilosophie) amplamente criticada 

por Benjamin, sobretudo no Ensaio sobre Goethe 433 e no artigo “Ober einige Motive bei 

Baudelaire”, no qual Benjamin reivindica a “verdadeira experiência em oposição a uma 
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experiência padronizada para usurpar a existência desnaturada das massas civilizadas, que 

se reflete na tendência de classificar-se sob o conceito de filosofia da vida” 434. Assim, a 

tentativa de vincular a existência humana à filosofia da natureza, “naturalizando” os gestos 

humanos significaria enquadrar a experiência verdadeiramente humana, nos padrões 

mecânicos e positivistas do cientificismo, anulando sua condição de liberdade. 

A teoria da experiência (Erfahrung), em contraposição à mera experiência 

empobrecida da vivência (Erlebnis) mecânica, assume em Benjamin também a 

especificidade da luta política pelo ideal de felicidade na reparação da história marcada 

pelo continuum historicista, e tem na figura do Angelus Novus sua alegoria representativa. 

Assim, podemos perceber, conforme Susan Buck-Morss, que para Benjamin a “história 

não é uma unidade sistemática, senão um descontínuo total”.435 A história não como 

unidade sistemática de etapas necessárias e estruturalmente fechadas, mas como 

descontinuidades e fragmentos, a serem refeitos e reconstruídos de acordo com novas 

perspectivas histórico-filosóficas no tempo presente (Jetztzeit), em uma “oportunidade 

revolucionária de lutar por um passado oprimido”.436 

Nessa tarefa do resgate do verdadeiro sentido do conceito de experiência 

(Erfahrung) a rememoração (Eingedenken) enquanto “contra memória” tem um papel 

fundamental. Essa contra memória representa uma radical perda da experiência tradicional 

“filisteia”, uma negação consciente do seu legado. A rememoração tem na pragmática 

anamnésica seu método de abordagem, que consiste na reparação existencial do passado, 

no intuito de revolucionar o tempo presente. Esquematicamente a pragmática anamnésica 

se articula a partir da contra memória efetivada pela rememoração. Essa pragmática 

existencial acontece na disputa semiológica com as imagens dialéticas pela representação e 

compreensão da história. A respeito desta questão Norbert W. Bolz, professor da Freie 

Universität Berlim, enfatiza que,  

Eingedenken é um lembrar contra (...) Existe, portanto, algo assim como 

uma contra-memória, um lembrar-se contra, e esta contra-memória torna 

possível algo que é, para nós, o que há de mais surpreendente na teoria da 
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história de Benjamin, a saber, concebermos o passado como algo 

inacabado, algo que não está fechado.437 

 

A temática da rememoração metodológica é central nas teses benjaminianas e 

se esclarece fundamentalmente a partir da tese 05. Nesta tese, Benjamin descreve a forma 

de recepção da imagem do passado, mediada pela rememoração. Para o filósofo, a 

verdadeira e fugaz imagem do passado exige uma pragmática anamnésica, uma contra 

memória, para seu reconhecimento em uma imagem dialética (Dialektischen Bild). Para 

Benjamin, “a verdadeira imagem do passado perpassa (o tempo) veloz. O passado só se 

deixa fixar, como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que é 

reconhecido”.438 

Benjamin também retoma e problematiza o termo metodológico da 

rememoração (Eingedenken), precisamente no Segundo Apêndice às Teses de 1940, para 

designar a concepção de que o tempo passado não pode ser compreendido no interior de 

uma razão estratégica de nexos causais. “Quem tem em mente esse fato, poderá talvez ter a 

ideia de como o tempo passado é vivido na rememoração: nem como vazio, nem como 

homogêneo”,439 mas, como um tempo saturado de agoras. E para que este tempo-presente 

(Jetztzeit) se constitua na abertura para o salto reparador da revolução anamnésica faz-se 

necessário uma hermenêutica histórico-crítica no seu sentido, que transcenda os limites da 

simples realidade da experiência factual (Erlebnis). 

De acordo com Benjamin, rememorar o passado é realizar uma hermenêutica 

histórico-crítica em todas as suas imagens. E esta metodologia implica uma atitude 

radicalmente distinta da simples “memória” (Gedächtnis), que é articulada a partir de uma 

recordação voluntária, a mera lembrança (Erinnerung) aristotélica como reprodução 

passiva do passado.  A lembrança produto da passiva Erlebnis, empobrecida, representa 

uma flexão conformista dos acontecimentos, que conserva o passado sob os traços 

homogêneos do vivido factual. E conforme diz o próprio Benjamin: “articular 

historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi” 440. Portanto, o 

                                                           
437    BOLZ, Norbert W. Filosofia da história em Walter Benjamin. Dossiê Walter Benjamin: Revista da 

USP.  
        São Paulo, n. 15, set./out./nov.. 1992. p. 28. 
438   BENJAMIN, Walter. Op. Cit. Tese 05, p. 224 
439   Idem.  2 Apêndice às Teses. p. 232 
440   Idem. Tese 6. p. 224. 
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método investigativo da rememoração (Eingedenken), enquanto contra memória, se insere 

no conjunto das problemáticas benjaminianas, depreendidas de sua crítica historiográfica 

desconstrutiva do ideal historicista do tempo na memória tradicional. Memória esta 

criticada por Benjamin como uma conservadora representação processual e factual de um 

determinado progresso linear, imposto como norma (lei) histórica.  

Destarte, a rememoração, é indicada para realizar uma contra memória, 

radicalmente diferente da memória tradicional, uma hermenêutica histórico-crítica do 

passado, no intuito de repará-lo na ótica do “ainda-não-vivido” a se realizar no “agora” do 

tempo presente (Jetztzeit); e este resgate e esta reparação se anunciam pela “memória 

involuntária”. 

Podemos também concluir com essa pesquisa que para Benjamin não pode haver 

compreensão precisa do tempo e da experiência sem a mediação da apropriação histórica 

como fundamento. Os fenômenos históricos em uma unidade sintética referem-se à 

experiência que para Benjamin, no resgate de Kant, são fundamentais para compreensão da 

realidade e constituição do conhecimento. No entanto, para Benjamin os fenômenos não se 

reduzem aos dados empíricos do vivido factual da Erlebnis historicista, vão além deles e 

afirmam a experiência estética como médium para a reflexão. Assim, meditar e pensar 

resguardam o lugar do ser no acontecimento apropriador que leva em conta a experiência 

(Erfahrung) como criação e ressignificação humana. Com isso, Benjamin propõe uma 

crítica ao historicismo que se referencia na concepção de vivência e de empatia (Einfühlen) 

com se vê em Dilthey.  

Dessa forma, a crítica ao método da empatia historicista requer uma radical crítica 

ao conceito de experiência enquanto Erlebnis. E essa crítica em Benjamin se vincula à 

tarefa histórica de libertar o passado de sua eterna figuração na cadeia de acontecimentos, 

abrindo-o para uma nova ressignificação com um viés ético, político e cultural. Para 

Benjamin a hermenêutica conservadora do historicismo, pelo método da empatia, condena 

o ideal de felicidade da recuperação dos valores éticos universais dos subjugados e 

radicaliza o sentido de uma tristeza na história. 

 

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...[os capitalistas opressores 

dominadores] e os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, 
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em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão 

prostrados no chão.441     

 

Desta forma, a partir da aplicação do método da empatia (Einfühlen), a 

compreensão hermenêutica da história no historicismo de Dilthey legitima a concepção do 

continuum que tanto Benjamin critica nas suas teses de 40. Este conceito tradicional de 

interpretação da história, “afirma a operacionalidade do passado no presente: o presente só 

é visto e compreendido através das intenções, modos de ver e preconceitos que o passado 

transmitiu.” 442   

Por fim, na investigação das obras benjaminianas, envolvidas nessa pesquisa 

podemos enfatizar que sua escrita alegórica e fragmentária foi herdada da influência dos 

românticos alemães como Novalis, Schlegel, e ampliada em sua sustentação com a 

inspiração da iluminação profana da experiência estético-poética dos surrealistas. Como 

vimos, esse tipo de escrita possibilita ao leitor um aprendizado experimental importante no 

desenvolvimento de sua reflexão e na formação do seu pensamento.  

Nesse sentido, a experiência do leitor conjugada com a tarefa do tradutor resulta em 

uma importante característica na escrita filosófica benjaminiana. Isso também envolve o 

aprendizado como o que se dá na experiência estética do leitor perante o texto atravessado 

pelo seu olhar descontextualizador e ressignificador, que concede ao indivíduo a 

capacidade de autonomia perante o imposto pela tradição. Em uma verdadeira virada 

cultural, a tarefa da tradução como modelo para a reflexão do leitor em tal tipo de escrita, o 

conduz a uma reescrita, subversão e transcriação do que se lê, como se dá na tradução, (re) 

valorizando e ampliando o papel do leitor e do tradutor. Sobre essa discussão no âmbito da 

tradução, Susana Kampff Lages afirma que “pode-se verificar uma tendência diversa nos 

estudos teóricos: pretende-se abertamente ultrapassar as aporias da reflexão tradicional 

sobre o tema, por meio de uma enfática valorização do tradutor e de seu trabalho, ou de sua 

tarefa” 443. 

 Além do exercício inicial do seu estilo de escrita filosófica como manifestação do 

seu próprio pensamento fragmentário, em seu Programa Benjamin também tematiza o 

problema do conhecimento e da linguagem como comunicação do sentido construído na 

ressignificação que a experiência (Erfahrung) enquanto ação coletiva concede à realidade. 

                                                           
441   BENJAMIN, Walter. Teses de 40. Tese 07, p. 225 
442   PALMER, Richard E. Op. Cit., p. 180 
443   LAGES, Susana Kampff. Op. Cit. p. 73. 
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A linguagem com sua função quase que divina de nomeadora da realidade, que Benjamin 

melhor desenvolveu em 1916 no seu texto “Über Sprache überhaupt und über die Sprache 

des Menschen”.444 A função da linguagem, assim, relaciona-se com o objeto da 

experiência demonstrando o quanto ela é imprescindível para uma nova metafísica que 

tenha nos motivos estéticos e históricos o seu fundamento. Estes motivos ao se 

encontrarem na experiência designa a origem (Ursprung) do fundamento das coisas e da 

própria compreensão do ser do homem, o que faz de Benjamin um leitor ressignificador de 

Kant para a constituição dos prolegômenos de uma Metafísica da experiência que tem na 

ontologia da realidade uma variação conceitual. E este conceito de Ontologia da realidade 

como elemento fundante da metafísica do tempo-presente faz de Foucault tributário do 

pensamento benjaminiano, embora isso não fique evidente nos seus depoimentos e 

escritos. 

E é o conceito de tempo-presente (Jetztzeit) que garante a Benjamin esta 

autenticidade e originalidade na definição de atualidade ontológica como uma ontologia de 

nós mesmos, sujeitos históricos doadores de sentido para a realidade, ao estabelecer uma 

paralização da marcha histórica, em uma configuração da imagem dialética, ao redefinir o 

passado histórico. 

 

Do mesmo modo que ele tenta fazer parar o lento curso da história como 

se fosse um choque provocado surrealisticamente, uma modernidade 

rarefeita em atualidade (Aktualität) tem finalmente de criar, logo que 

atinge a autenticidade de um tempo presente, a sua normatividade a partir 

de imagens refletidas de passados expressamente convocados.445 

 

A atualidade em Benjamin ressalta o inteiramente novo no tempo em que se 

detém e se mantem em suspenso do eterno retorno do mesmo (o antigo) e do sempre igual 

(do passado vivido) na história. O inteiramente novo enquanto origem (Ursprung),446 não 

enquanto a ideia de uma identidade inexorável presente na história; visto que, enquanto 

“conceito filosófico, o postulado da identidade supõe a ideia de um fim já presente na 

                                                           
444     _____. Gesammelte Schriften, VII· 1. Herausgegeben von Rolf Tiedemann und Hermann  

Schweppenhäuser. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991c. pp. 140-157. 
445    HABERMAS, Jürgen. O Discurso Filosófico da Modernidade. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 

        1990. p. 22. 
446    A respeito deste conceito de Origem em Benjamin, ver: GAGNEBIN, Jeanne Marie. Notas sobre as 

noções de origem e de original em Walter Benjamin. 34 Letras. Rio: n. 5/6, 1989. 
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origem (a essência preexistindo à existência), o que funda uma concepção da história que 

exclui o verdadeiramente novo.” 447  

 Benjamin ressignifica ou reterritorializa o conceito kantiano de experiência e o de 

teoria do conhecimento, pois como propõe no Programa, o resgate de Kant, depurando-o 

do positivismo dos seus seguidores, os neokantianos, principalmente da Escola de 

Marburgo, deve ir além do próprio Kant. Assim tanto a teoria da experiência e a teoria do 

conhecimento em uma crítica desconstrutiva propostas por Benjamin se amparam muito 

mais na dimensão antropológica e estética do pensamento de Kant do que na dimensão 

lógico-transcendental. 

Desta forma, podemos dizer que o que caracteriza o novo conceito superior de 

experiência, proposto por Benjamin, é a dimensão estética e histórica de sua abordagem 

como fundamento. Isto porque o fundamento tem como alvo a origem (Ursprung), e como 

ele próprio enfatiza no prefácio do Ursprung des deutschen Trauerspiels, mais uma vez 

mostrando sua radical diferença e crítica ao pensamento neokantiano da Escola de 

Marburgo, “a categoria de origem, portanto, não é, como diz Cohen, puramente lógica, 

mas histórica.”448 

 No seu Programa Benjamin interliga pela crítica o problema do conhecimento, a 

linguagem, a experiência, a imagem dialética da teologia e a história como locus do 

primado da experiência estética na apreensão da realidade e na formação do ser, 

constituindo as bases de uma metafísica da experiência, que tem no tempo-presente 

(Jetztzeit) seu momento de ressignificação constante. Da imagem dialética (Dialektischen 

Bild) da teologia Benjamin retira o sentido da criação e se apropria da ideia para situar o 

caráter de fundamento que a experiência estética adquire ao interligar-se com a liberdade e 

ao se desvincular em uma ruptura violenta com os paradigmas deterministas da 

racionalidade iluminista.  

Essa leitura de ruptura ressignificadora dos conceitos, como Benjamin faz com a 

teologia, que é resgatada não em sua totalidade, mas em seu sentido favorável aos 

propósitos do seu Programa, é muito utilizada por alguns outros filósofos contemporâneos, 

no âmbito da filosofia da linguagem. Tal leitura alegórica é inspirada, “em maior ou menor 

                                                           
447 FREITAG, Bárbara; ROUANET, S.P. Introdução. In: Habermas: Sociologia. São Paulo: Ática, 1980. p. 

41.  
448 BENJAMIN, Walter. Ursprung des deutschen Trauerspiels. In:_____. Gesammelte Schriften I.1. 

Herausgegeben von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 

1991g. p. 226. “Die Kategorie des Ursprungs ist also nicht, wie Cohen meint, eine rein logische, sondern 

historisch.”  
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medida, por uma visão antilogocêntrica, isto é, por uma matriz ideológica 

desconstrutivista” 449. Atualmente esta influencia se efetiva pela radical crítica da cultura 

realizada, sobretudo, pela filosofia de Jacques Derrida, no entanto, “ela mesma em boa 

medida tributária de uma leitura de Walter Benjamin”.450 

 Por fim, nossa intenção com essa pesquisa é mostrar o quanto as ideias de 

Benjamin influenciou e ainda continua influenciando muitas pesquisas na 

contemporaneidade, e com ele podemos realizar vários diálogos de continuidade e ruptura 

com filósofos como Heidegger, Derrida, Foucault e com outros filósofos do movimento 

fenomenológico-existencialista. 

Também podemos evidenciar a vitalidade e atualidade do Programa para a reflexão 

acerca de uma concepção metafísica de filosofia de inspiração kantiana, mas que vá além 

de Kant. Contra a metafísica dogmática fundada na repetição eterna do passado e amparada 

no princípio de identidade da lógica científico-matemática, Benjamin anunciou em sua 

época o advento de uma nova filosofia vindoura, que agora se evidencia com todo seu 

vigor, como uma metafísica do tempo-presente. 
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Anexo1: Angelus Novus, Quadro de Paul Klee. 

 
Figura 1. Angelus Novus – KLEE, Paul 451. 
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