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Sobre o autor: Walter Benedix Schönflies Benjamin (1892 – 1940) foi um ensaísta, crítico literário, 

tradutor, filósofo e sociólogo judeu alemão. Foi grande conhecedor e tradutor para o alemão das 

obras de Charles Baudelaire (1821-1867). Envolveu-se com a Escola de Frankfurt e suas maiores 

contribuições estão no campo do estudo da estética na arte. Foi grande amigo de Gershom Scholem 

e de Theodor Adorno e sua esposa Gretel Adorno. Através do seu entendimento sobre o romantismo 

alemão, o messianismo judeu e o marxismo, o autor produzia reflexões que se apresentavam de 

forma fragmentada sem a criação de um sistema filosófico propriamente dito. Sua morte teria sido 

causada por um suicídio cometido na região dos Pirineus enquanto fugia da Alemanha nazista no 

ano de 1940. 

 

A obra “O anjo da história”: É uma edição portuguesa que veio da tradução de uma edição 

organizada por Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhauser. Contém uma série de reflexões 

produzidas por Walter Benjamin em momentos distintos de sua vida e, ao final, apresenta 

comentários sobre cada uma delas. A parte de comentários é particularmente esclarecedora. 

 

As reflexões de “Sobre o conceito da História”: É difícil saber a data exata de quando foram feitas 

essas teses. “Há três versões datilografadas, uma sem título e duas com títulos diferentes, 

acrescentados por Gretel Adorno (‘Sobre o conceito da história’) e por Theodor Adorno (‘Reflexões 

sobre a filosofia da história por Walter Benjamin’)
3
”. A última versão teria sido elaborada pelo 

Instituto de Investigação Social, em Nova York, sob orientação de Gretel Adorno com 
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consentimento de Benjamin. O mais provável é que essas teses tenham sido escritas entre 1937 e 

1940. 

 

Idéias principais do autor nestas reflexões: críticas à idéia de história como um processo contínuo, à 

futura emancipação do proletariado e à crença cega no progresso. Debate sobre os discursos da 

história, formas de escrevê-la como o materialismo histórico, o historicismo e a social democracia.  

 

Estrutura do texto: Benjamin fazia uso de uma escrita fragmentada para apreender uma realidade 

que ele julgava ser igualmente fragmentada, pois ele estava escrevendo no período da Segunda 

Guerra Mundial e já percebia, com muito pessimismo, o mundo fragmentado e caótico em que 

estava inserido. 

 

“A guerra e a constelação que a gerou levou-me a pôr no papel algumas idéias das quais posso dizer 

que andavam comigo, ou melhor, de mim próprio escondidas, há perto de vinte anos. [...] Não 

preciso te dizer que nem de longe penso na publicação destes apontamentos, e muito menos na 

forma em tos mando
4
”. – Carta ao amigo Theodor Adorno se referindo a essas reflexões. 

 

Benjamin propõe uma escrita em forma alegórica ao fazer referência a outras formas de 

produção para além do seu texto, como, por exemplo, na passagem número nove em que faz 

referência a obra quadro de Klee intitulado Angelus Novus. 

 

Esse texto foi divido por Paulo Funari
5
 de maneira bem esclarecedora: 

1. Introdução: I (teologia); 

2. A construção do passado: II-IV; 

3. Historicismo versus Materialismo Histórico: V- VIII; 

4. Social Democracia versus Materialismo Histórico VIII-XIII; 

5. Temporalidade histórica: XIV-XV; 

6. Historicismo, Materialismo Histórico e tempo histórico: XVI-XVII. 

 

Legenda: 

Entre “aspas”: frases retiradas do texto. 

Na cor vermelha: frases nossas. 
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Parte I 

Pg 9: “É conhecida a história daquele autômato que teria sido construído de tal maneira que 

respondia a cada lança de um jogador de xadrez com um outro lance que lhe assegurava a vitória na 

partida. Diante do tabuleiro, assente sobre uma mesa espaçosa, estava sentado um boneco em traje 

turco, cachimbo de água na boca. Um sistema de espelhos criava a ilusão de uma mesa transparente 

de todos os lados. De fato, dentro da mesa estava sentado um anãozinho corcunda, mestre de xadrez, 

que conduzia os movimentos do boneco por meio de um sistema de arames. É possível imaginar o 

contraponto desta aparelhagem na filosofia. A vitória está sempre reservada ao boneco a que se 

chama materialismo histórico. Pode desafiar qualquer um se tiver ao seu serviço a teologia que, 

como se sabe, hoje é pequena e feia e, assim como assim, não pode aparecer à luz do dia”. 

Trecho explicita a relação de Walter Benjamin com a teologia: o anão seria a teologia e o autômato 

controlado por ele seria a história. Sendo assim, a teologia regeria a história e deveria também reger 

o materialismo histórico. 

 A teologia é “pequena e feia” como o anão corcunda, mas está presente de forma escondida. 

Parte II 

Característica do espírito humano segundo Lotze: “ausência generalizada de inveja de cada presente 

em relação ao seu futuro”. 

“na idéia que fazemos da felicidade vibra também inevitavelmente a da redenção. O mesmo se 

passa com a idéia de passado de que a história se apropriou”. 

 

Pg 10: “O passado traz consigo um index secreto que o remete para a redenção”. 

A redenção ocorreria com a vinda do Messias e o passado oferece informações sobre essa vinda. 

“existe um acordo secreto entre as gerações passadas e a nossa. Então, fomos esperados sobre esta 

Terra. Então, foi-nos dada, como a todas as gerações que nos antecederam, uma tênue força 

messiânica a que o passado tem direito. Não se pode rejeitar de ânimo leve esse direito. E o 

materialista histórico sabe disso”. 

Mais uma defesa de que a teologia deve reger o materialismo histórico, pois o materialista histórico 

está ciente do vínculo entre a nossa geração e as gerações passadas. 

Parte III 

“É verdade que só à humanidade redimida será dada a plenitude do seu passado. E isto quer dizer 

que só para a humanidade redimida o passado se tornará citável em cada um dos seus momentos”. 

A redenção só ocorrerá no Juízo Final e, só então, a humanidade saberá todo o seu passado. 

Partes II e III são uma discussão entre passado, presente e futuro tendo como pano de fundo as 

crenças teológicas de Benjamin. 

Parte IV 



 4 

“A luta de classes, que um historiador formado em Marx tem sempre diante dos olhos, é uma luta 

pelas coisas duras e materiais, sem as quais não podem existir as requintadas e espirituais. E, apesar 

disso, estas últimas estão presentes na luta de classes [...] elas estão vivas nessa luta sob a forma de 

confiança, coragem, humor, astúcia, constância, e atuam retroativamente sobre os tempos mais 

distantes”. 

Benjamin olha com cautela a futura emancipação do proletariado devido à interpretação marxista 

que retira dela as instâncias espirituais, pois para ele o proletariado estaria sempre carregado de tais 

valores que o auxiliariam na sua luta. Benjamin introduz aspectos culturais (instâncias espirituais) 

para a discussão do materialismo histórico. 

 

Parte V 

Pg 11: “O passado só pode ser apreendido como imagem irrecuperável e subitamente iluminada no 

momento de seu reconhecimento. ‘A verdade não nos foge’: esta fórmula de Gottfried Keller 

assinala, na concepção da história própria do historicismo, precisamente o ponto em que essa 

concepção é destruída pelo materialismo histórico. Porque é irrecuperável toda a imagem do 

passado que ameaça desaparecer com todo o presente que não se reconheceu como presente 

intencionado nela”. 

Nesta passagem Benjamin inicia sua crítica ao historicismo por esse se propor  e pensar ser possível 

a recuperar o passado exatamente como esse ocorreu. 

 

Parte VI 

“Articular historicamente o passado não significa reconhecê-lo tal como ele foi. Significa 

apoderarmo-nos de uma recordação (erinnerung) quando ela surge como um clarão num momento 

de perigo. Ao materialismo histórico interessa-lhe fixar uma imagem do passado tal como ela surge, 

inesperadamente, ao sujeito histórico no momento do perigo. [...] Para ambos, esse perigo é um e 

apenas um: o de nos transformarmos em instrumentos das classes dominantes. Cada época deve 

sempre tentar arrancar a tradição da esfera do conformismo que se prepara para a dominar. Pois o 

Messias não vem apenas como redentor, mas como aquele que superará o Anticristo”. 

Para compreender melhor as Partes V e VI vale a pena olhar a citação de Maria da Glória Bordini: 

“Cabe recordar que o historicismo idealista via o passado como eterno, e que o materialismo 

histórico devia entendê-lo como uma construção que não se dá num tempo vazio. Nas suas palavras, 

o materialista histórico ‘separa a época de sua continuidade histórica reificada, e a vida da época, e 

a obra do trabalho da vida. Mas o resultado de sua construção é que na obra o trabalho da vida, no 

trabalho da vida a época, e na época o curso da história são suspendidos e preservados’ 

(BENJAMIN, 1979, p. 352). O que significa dizer que a tarefa do materialismo histórico é pôr em 
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ação ‘um engajamento com a história original a cada novo presente. Recorre a uma consciência do 

presente que rompe o contínuo da história
6
’”.  

 

Parte VII 

Pg 12: “Fustel de Coulanges recomenda ao historiador empenhado em reconstruir uma época que 

ignore tudo o que conhece do desenrolar histórico posterior. Não se poderia caracterizar melhor o 

método com o qual o materialismo histórico acabou de vez. Esse método é o da empatia. [...] qual é, 

afinal, o objeto de empatia do historiador de orientação historicista. A resposta é, inegavelmente, só 

uma: o vencedor”. 

Benjamin está criticando o Historicismo e a História Política. A História Política criticada era 

aquela história produzida por órgãos oficias do Estado que pensava apenas em registrar os feitos 

dos “grandes heróis nacionais”. Segundo ele, essa forma de fazer história era excludente. 

“Não há documento de cultura que não seja também documento de barbárie”. 

“Por isso o materialista histórico se afasta quanto pode desse processo de transmissão da tradição, 

atribuindo-se a missão de escovar a história a contrapelo”. 

 

Parte VIII 

Pg 13: “A tradição dos oprimidos ensina-nos que o ‘estado de exceção’ em que vivemos é regra. 

Temos de chegar a um conceito de história que corresponda a esta idéia. Só então se perfilará diante 

dos nossos olhos, como nossa tarefa, a necessidade de provocar o verdadeiro estado de exceção; e 

assim a nossa posição na luta contra o fascismo melhorará”. 

Benjamin procura um conceito de história que possa auxiliar na luta contra o fascismo, pois o autor 

está escrevendo na mesma época da ascensão do fascismo na Europa. O “estado de exceção” seria o 

regime fascista é o “verdadeiro estado de exceção” seria a proposta de uma revolução do 

proletariado. 

Parte IX 

Quadro Ângelus Novus de Klee: “[O anjo] tem os olhos esbugalhados, a boca escancarada e as asas 

abertas. O anjo da história deve ter este aspecto. Voltou o rosto para o passado. A cadeia de fatos 

que aparece diante dos nossos olhos é para ele uma catástrofe sem fim, que incessantemente 

acumula ruínas sobre ruínas e lhas lança aos pés. Ele gostaria de parar para acordar os mortos e 

reconstituir, a partir dos seus fragmentos, aquilo que foi destruído. Mas do paraíso sopra um 

vendaval que se enrodilha nas suas asas, e que é tão forte que o anjo já as não consegue fechar [...] 

Aquilo a que chamamos o progresso é este vendaval”. 
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Benjamin acredita que a história é um acúmulo de ruínas e catástrofes – exatamente aquilo que o 

anjo do quadro está vendo – e é por isso que a sua escrita é tão fragmentada, pois a realidade se 

apresenta dessa forma para ele. A realidade é composta por vários pedaços que não se articulam. O 

anjo seria a humanidade que seria levada por esse progresso destruidor. 

Citação de Pedro Paulo Funari: “A História, portanto, não olha o futuro, mas é impulsionada pelo 

passado. É notável o recurso imagético de Benjamin, pois procura exprimir uma concepção de 

História não verbal, mas essencialmente, como uma imagem, Bild, imagem ou quadro que é uma 

educação, instrução, cognição imagética: Bildung
7
”. 

 

Parte X 

Pg 14: “Num momento em que os políticos, nos quais os adversários do fascismo tinham 

depositado as suas esperanças, estão de rastos e acentuam a derrota com a traição da sua própria 

causa, a intenção dessa ordem de idéias é a de libertar o cidadão político do mundo das redes em 

que eles o enredaram”. 

Benjamin critica o pacto feito entre Hitler e Stálin de não agressão. É uma crítica ao comunismo. 

“Partimos do princípio de que a crença cega no progresso por parte desses políticos, a confiança que 

têm nas suas bases de apoio e, finalmente, a sua inserção civil num aparelho incontrolável 

constituíram três aspectos do mesmo problema”. 

Benjamin critica a crença de que o progresso trará melhorias, pois ele está escrevendo no período 

entre guerras e já percebe as transformações negativas no mundo causadas por essa crença. A 

escrita fragmentada de Benjamin poderia ser explicada não somente por esse mundo em guerra, mas 

pela próprio abalo de alternativas políticas, como, por exemplo, Stalin ter se associado a Hitler. 

  

Parte XI 

Pg 15: “Nada corrompeu mais as classes trabalhadoras alemãs do que a idéia de que elas estavam 

integradas na corrente dominante. O desenvolvimento técnico foi visto por elas como o declive da 

corrente que julgavam acompanhar. Daqui até à ilusão de que o trabalho na fábrica, visto como 

fazendo parte desse progresso técnico, representava uma conquista política, foi apenas um passo. A 

velha moral protestante do trabalho, agora em forma secularizada, comemorava com os 

trabalhadores alemães a sua ressurreição”. 

Gotha: “trabalho como fonte de toda a riqueza e de toda a cultura”. 

Marx: “o ser humano que não possua outra riqueza a não ser força de trabalho será necessariamente 

escravo dos outros seres humanos, os que se transformam em proprietários”. 
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Josef Dietzgen: “o trabalho é o nome do redentor dos novos tempos. [...] É uma concepção que 

apenas leva em conta os progressos na dominação da natureza, mas não os retrocessos da 

sociedade”. 

Parte XI é um debate sobre o trabalho. Benjamin não acredita que o trabalho é a fonte da 

moralidade – uma crítica à Weber.  

 

Parte XII 

Pg 16: “O sujeito do conhecimento histórico é a própria classe lutadora e oprimida”. 

Benjamin demonstra a sua filiação marxista ao dar ao proletário o papel principal na luta de classes. 

 

Parte XIII 

Pg 17: O progresso era visto pela teoria social-democrata como um progresso da própria 

humanidade (e não das suas capacidades e conhecimentos) que nunca ia ser concluído e que não 

poderia ser interrompido. Isso é criticado por Benjamin, pois foi uma conceituação de progresso que 

não levava em conta a realidade. 

“A idéia de um progresso do gênero humano na história não se pode separar da idéia da sua 

progressão ao longo de um tempo homogêneo e vazio. A crítica da idéia dessa progressão tem de 

ser a base da crítica da própria idéia de progresso”.  

Esse “tempo homogêneo e vazio” pode ser explicado por uma concepção de história determinada 

por leis, em que o avanço é previamente estipulado. Essa concepção de tempo é própria da 

teleologia.  

Parte XIV 

“A história é objeto de uma construção cujo lugar é constituído não por um tempo vazio e 

homogêneo, mas por um tempo preenchido pelo Agora (jeztzeit)”. 

 

Parte XV 

Pg 18: “A consciência de destruir o contínuo da história é própria das classes revolucionárias no 

momento de sua ação”. 

Benjamin acredita que a revolução irá romper com a concepção de que a história é um processo 

contínuo. 

Citação de Lowy: “contrariamente ao marxismo evolucionista vulgar, Benjamin não concebe a 

revolução como o resultado natural ou inevitável do progresso econômico e técnico (ou da 
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contradição entre forças e relações de produção), mas como a interrupção de uma evolução 

histórica que conduz à catástrofe
8
”. 

Para complementar, um trecho de um manuscrito de Benjamin criticando o marxismo: “Marx diz 

que as revoluções são a locomotiva da história universal. Mas talvez as coisas se passem de maneira 

diferente. Talvez as revoluções sejam o gesto de acionar o travão de emergência por parte do gênero 

humano que viaja no comboio
9
”. 

 

Parte XVI 

“O materialismo histórico não pode prescindir de um conceito de presente que não é passagem, mas 

no qual o tempo se fixou e parou”. 

Pg 19: “O historicismo propõe a imagem eterna do passado; o materialismo histórico fá-lo 

acompanhar de uma consciência que é única. [...] Ele permanece senhor das suas forças, 

suficientemente forte para destruir o contínuo da história”. 

Benjamin acredita que o materialismo histórico destruirá o contínuo da história. Nesta passagem 

Benjamin dá enfoque ao presente, pois somente nele é possível a ação. 

Parte XVII 

Benjamin se preocupa em listar as diferenças entre o materialismo histórico e o historicismo, 

ressaltando a importância do primeiro em detrimento do segundo – o materialismo histórico permite 

ver as particularidades dentro do geral. 

Em carta ao amigo Theodor Adorno, Benjamin afirmou que na reflexão XVII estariam contidas as 

ligações com os seus trabalhos anteriores, servindo até mesmo para preparar as seqüências sobre o 

estudo de Baudelaire que ele estava planejando em dar continuidade. 
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