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Com o crescente interesse nos cursos de graduação da 

UFPE pela obra polifacética do filósofo alemão Walter 

Benjamin, julgou-se oportuno reunir conferências e palestras 

ministradas em ocasiões diversas com o objetivo de apresentar 

ao público universitário o verdadeiro caleidoscópio que 

constitui a obra desse pensador judeu e comunista. A ideia era 

mostrar o grau de sofisticação da elaboração do pensamento 

prismático do autor, abordando questões tão distintas e a partir 

de perspectivas heterodoxas. Temas como a crítica literária 

como forma de conhecimento histórico, o leitor como 

interferente, a est ética da recepção, a linguagem adamítica, a 

faculdade mimética, o resgate da alegoria, memória e 

libertação e o mapeamento da influência de sua obra nos 

diversos campos disciplinares: crítica literária, Comunicação 

Social, História e Filosofia na Universidade Federal de 

Pernambuco, tudo isso  forma o conteúdo desse pequeno livro 

que é, aliás, o registro fiel do curso de Verão: intitulado: 

Leituras em Walter Benjamin, realizado no auditório do Centro 

de Educação, nos dias 18,19,20,21 e 22 de janeiro deste ano. 

Aproveitem! 

  

                                        Recife, 29  de janeiro de 2016 



 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 

WALTER BENJAMIN 

O PENSADOR DAS AMBIGUIDADES 

 

As relações entre o marxismo e a modernidade sempre 

foram marcadas por uma boa dose de ambiguidade. Embora o 

pensamento marxista seja herdeiro direto da filosofia clássica 

alemã, particularmente da filosofia hegeliana, o contato de 

Marx com a economia política liberal e o socialismo francês 

fez desse pensador alemão um autor iluminista, que não só 

usou a metodologia das ciências empíricas de seu tempo (vide 

a teoria do reflexo e a teoria da 

evolução), como defendeu – 

em muitas ocasiões – o legado 

da modernidade das críticas 

de filósofos conservadores e 

utópicos. O próprio Marx 

definiu o seu socialismo como 

científico – ou seja, amparado 

nas conquistas intelectuais da 

modernidade – em oposição 
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aos diversos tipos de socialismo anteriores a ele. Mas onde essa 

ambiguidade se coloca com muita força é, sem dúvida, no 

primeiro volume d’ O CAPITAL. Aí, o autor tenta conciliar a 

teoria (filosófica) da alienação com a crítica da economia 

política burguesa, utilizando para isso a dialética hegeliana (ou 

o seu conteúdo racional), como ele mesmo diz. Os autores 

positivistas que mais tarde escreveram sobre a contribuição 

marxiana às ciências humanas, aconselharam abertamente o 

abandono dos pressupostos filosóficos d’ O CAPITAL, se 

quiséssemos salvar o conteúdo científico da crítica da 

economia política burguesa (sobre isto, veja-se a crítica de 

Lúcio Colleti, o autor mais representativo dessa corrente).     
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Infelizmente, essa ambiguidade só fez prosperar na 

tradição marxista. Engels, o companheiro de Marx, pretendeu 

dar uma base científica à sua dialética da natureza, sem se dar 

conta dos pressupostos filosóficos da sua empreitada 

intelectual. E Lênin pretendeu atacar, em vão, o agnosticismo 

e o positivismo de sua época, lançando mão da teoria do 

reflexo, em MATERIALISMO E EMPIRIOCRITICISMO. 

Todos aqueles que se enfrentaram com a dura tarefa de 

compreender o método de Marx tiveram que fazer uma opção 

entre se manter fiel ao espírito utópico e crítico do marxismo 

ou capitular diante da ciência positiva da segunda metade do 

século XIX. Gente da estatura filosófica de Georg Lukács, que 

preferiu ficar com a ontologia do ser social e a dialética da 

história, ou como Lúcio Colleti que recomendou o abandono 

da filosofia clássica alemã, ilustra bem esse dilema. Antônio 

Gramsci foi um bom exemplo dessa ambiguidade filosófica, 

quando afirmou que o marxismo era um historicismo radical e 

criticou a ideia (engelesiana) de uma dialética sem história (a 

dialética da natureza). E Jean-Paul Sartre tentou o impossível: 

conciliar a ideia de projeto com a de estrutura, em A CRÍTICA 

DA RAZÃO DIALÈTICA. 
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Foi preciso esperar o movimento de renovação teórica 

e metodológica da chamada “Escola de Frankfurt” para se ter 

uma retomada clara do legado filosófico (hegeliano) da 

dialética marxista. Sobretudo a crítica da razão instrumental 

(científica) e a formulação de um outro projeto de razão, a 

razão “negativa”, que se opunha ao momento da síntese (da 

totalização) da razão dialética, mantendo o fragmento e o 

momento da negatividade no percurso da dialética. 

Horkheimer, Adorno, Marcuse e Benjamin, autores que 

desenvolveram um estilo de reflexão avesso a qualquer 

tentativa de sistematização do pensamento filosófico. Uma 

verdadeira dialética da ambiguidade, como diria mais tarde o 
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crítico francês Pierre Zima (La Ambivalence Romanesque chez 

Baudelaire, Proust et Kafka). 

 

 

 

Desses autores, de longe o mais criativo e original, 

inquieto e inspirador foi Walter Benjamin e seu sistema de 

contradições em aberto. Como seria possível conciliar o legado 

do judaísmo libertário da Europa Central (apoiado numa clara 

recusa às promessas libertadoras da modernidade cristã) com 

uma crença na revolução socialista, de Marx, Engels e Rosa 

Luxemburgo? 

É aqui onde se situam as aporias de um pensador crítico 

e utópico que nunca deixou de se expressar através de 
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categorias filosóficas, como se a filosofia da práxis fosse uma 

escatologia de base profana. Na verdade, Benjamin nunca 

concordou com a ideia de que a redenção humana fosse da 

ordem do profano (o telos messiânico) e o tempo da redenção 

(Kairós) fosse o tempo cronológico. O anjo da História vem 

exatamente para interromper (implodir o continum da história) 

o tempo dos calendários e inaugurar uma nova temporalidade 

messiânica (o tempo do agora, o tempo da recognoscibilidade). 

Walter Benjamim se negou a conceder à política realista, 

mundana, dos compromissos, qualquer propósito sensato: 

como também se recusou a aceitar uma ciência positiva da 

História. A visão judaica (e libertária) do autor o levou a 

desconfiar sempre da História iluminista, com seus reis-

filósofos de bússola na mão. Neste ponto, a imagem do 

“Ângelus Novus” e a sua montanha de ruínas que sobe até os 

céus deve nos ensinar algo de muito importante sobre esta 

concepção messiânica da História: o processo social da 

humanidade não comporta só avanços e progressos, em direção 

a um hipotético ponto Ômega, mas também contém uma boa 

dose de retrocessos, barbárie e sofrimento. A dialética 

benjaminiana utiliza livremente a linguagem e os experimentos 

da vanguarda estética do século XX para denunciar a tragédia 

desse mesmo século: os campos de concentração e o 
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genocídios de minorias. Provavelmente nunca se utilizou 

tantas referências da cultura moderna para se criticar 

impiedosamente a modernidade. Sob esse aspecto, o marxismo 

de Walter Benjamin seria um duro crítico `equação entre 

progresso técnico e progresso moral, ou que o mero progresso 

técnico levasse automaticamente a redenção da humanidade. E 

o fascismo foi talvez a melhor comprovação desse equívoco: 

socialmente regressivo e economicamente progressista. 

Os comentadores e intérpretes da obra benjaminiana 

opõem trabalhos e ensaios (e períodos) na trajetória do autor: 

trabalhos como ensaios: O Narrador, As teses sobre o conceito 

de História, A filosofia da Linguagem, Experiência e Pobreza, 

a outros como “A obra de Arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica, a faculdade mimética, O autor como produto etc. 

Como se houvesse dois autores num só corpo e numa só 

cabeça. Por muito que se tente fazer, é inegável que essas 

ambiguidades e contradições nunca foram solucionadas pelo 

autor. E nisso consiste sua grandeza. Basta lembrar a famosa 

tese do autômato e do anão, onde um simboliza a técnica, a 

ciência positiva, o pensamento iluminista moderno: e o outro a 

teologia, a fé, a utopia, a paixão. Haveria, por certo, um maior 

desmentido do que esse para os que fizeram de Benjamin o 

defensor unilateral da técnica e da ciência, sem levar em 
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consideração os perigos que uma tal posição acarretaria para a 

humanidade? 

 

 

 

Tal como Marx utilizou os pressupostos da filosofia 

clássica alemã para realizar a sua fecunda crítica à civilização 

burguesa-moderna, Walter Benjamin nunca abandonou os 

pressupostos mágicos, românticos e messiânicos em sua recusa 

a aceitar a modernidade capitalista.  É onde reside a sua enorme 

grandeza. 
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 “O esquecimento é uma forma de reificação. A 

memória, de libertação”.  

Jorge Semprúm 

 

              O tema da memória e da rememoração 

(anamnese) passou a ter importância, no mundo moderno, a 

partir da perda da dimensão social e coletiva da memória. A 

divisão social do trabalho e o aparecimento de um tipo de 

sociabilidade anômala, egoísta e desenraizada socialmente. É 

a temática da alienação e reificação típicas do capitalismo 

tardio ou administrado, onde os indivíduos não se reconhecem 

na organização social e nem mantém entre si qualquer laço ou 

relação humana. 

Essa questão ganhou força com o conceito de 

“memória coletiva”, do suíço Maurice Halbwacks, e de 

“memória involuntária”, de Walter Benjamin, a partir da 

influência da crítica de Marx ao capitalismo, da Psicanálise de 

Freud e da mística judaica. 
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Segundo Benjamin, a memória coletiva está associada 

à vida comunitária da época do artesanato, onde ainda não 

havia a divisão técnica do trabalho, no interior da fábrica, e a 

divisão social do trabalho. Mestres e artesãos conviviam 

fraternalmente, sem distinção de classe, estamento ou casta. 

Essa vida comunitária conduzia a um compartilhamento de 

situações, lembranças, emoções, ajudando a forjar uma 

memória coletiva – um depósito de lembranças comuns – 

responsável pela produção de identidade social. Vem daí o 

conceito de “experiência” (efarhung) como o sustentáculo de 

uma memória social, responsável pelo sentimento de pertença 

de cada um a um mesma cultura, ou coletividade.  

Com o advento da modernidade urbano-industrial, e a 

rígida e impessoal divisão social do trabalho, rompem-se 

aqueles laços, a vida comunitária, e o processo de 

individualização das pessoas, produz-se uma fragmentação da 

vida social e um impacto da formação da memória coletiva, 

que é substituída por uma memória individual, sem conteúdo 

de uma vida compartilhada (valores, normas, símbolos, 

crenças etc.) e sua substituição pelo sentimento de solidão e 

individualismo. O pertencimento social das pessoas agora é 

caracterizado pelo lugar que elas ocupam na estrutura de 

classes e na estratificação social, determinada pelas relações 
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econômicas. O dinheiro e o valor troca são a mediação 

universal entre os indivíduos, não mais a memória coletiva e a 

experiência. Temos agora a vivência (elerbinis), que é um 

fragmento desconectado do todo da existência social.  

A problemática da perda da memória, substituída pela 

consciência (para- choque que amortece o efeito traumático 

dos choques na vida cotidiana) transforma os indivíduos em 

átomos que giram sem comunicação uns com outros. São 

autômatos ou androides desmemoriados. 

A solução (terapêutica) benjaminiana seria o resgate ou 

a recuperação dessa memória coletiva (onde estão depositados 

os indícios de outra vida, de uma outra sociabilidade, de 

lembranças fundamentais), libertando as pessoas da alienação, 

do esquecimento, e da dominação social. A proposta é tanto de 

ordem micro como macrossocial. A libertação micro social se 

dá através da anamnese e da cura, pela lembrança e a fala. A 

libertação macrossocial é da ordem a ideologia e da política e 

se confunde com a revolução. 

Salvar o passado é resgatá-lo do esquecimento e 

reatualizá-lo através das lutas sociais. É transtemporalizá-lo, 

realizando hoje as utopias e projetos das gerações passadas, 

para que o seu sacrifício não fique impune, ou seja, em vão. 
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Aplicar essa filosofia da História ao resgate da 

memória dos oprimidos, em nossa sociedade, nos obriga a 

compreender que “nem os mortos estão seguros, se os 

vencedores de ontem continuarem a vencer, pelo silêncio e a 

impotência” a que foram destinados os vencidos. Por isso a 

reinstauração dessa memória tem de ser a partir de uma ordem 

de luta, não de festa ou confraternização. Relembrar é salvar 

do esquecimento e do olvido as lutas antigas, os ideais e sonhos 

dos antepassados. E essa tarefa é do presente, dos indivíduos 

presentes, da vida presente.  

 

                        

 



 
 

19 

 

Linguagem e história (A propósito da origem da 

linguagem Humana nas obras de Walter Benjamin) 

 

“Tudo seria perfeito se o homem pudesse fazer as 

coisas duas vezes”, com esse pequeno ditado de Goethe seria 

possível iniciar a discussão entre linguagem e história, ou a 

origem, a transformação e as funções da linguagem humana 

através do tempo, na obra do filósofo alemão Walter Benjamin. 

O impulso ontogenético de repetir ou reconhecer as 

semelhanças entre as coisas está na base dos estudos 

benjaminianos da linguagem humana. A esse impulso, ele dá o 

nome de mimese ou faculdade mimética. Esta faculdade é a 

origem mais remota da linguagem dos homens. Ela só foi 

precedida pela onomatopeia e a dança. 

A manifestação mais antiga dessa faculdade mimética, 

na história biográfica do indivíduo, é o jogo e a brincadeira. 

Através da atividade lúdica, a criança não se limita a copiar o 

mundo e as atitudes e gestos dos adultos, mas ela recria o 

mundo, resignificando os objetos e as práticas culturais ao seu 
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redor. Neste sentido, brincar é mudar o mundo por meio das 

palavras, dá-lhe um novo sentido. 

A atividade mimética do ser humano – como 

brincadeira – é um eterno recomeçar, recopiar, recriar a 

realidade. E o prazer da criança (como do adulto criador) está 

nesta repetição infinita, que não é mera repetição, mas 

recriação. Originalmente o impulso mimético se contenta em 

repetir, copiar ou reproduzir. Depois, ele passa a estabelecer 

conexões e analogias entre as coisas, de uma forma ampla e 

aparentemente sem relação de semelhança entre elas. É a 

chamada semelhança não sensível ou mágica, ao pressupor 

uma rede de correspondências invisível – a olho nu – entre 

todos os seres e objetos. Essa rede de correspondências se daria 

tanto no micro como no macrocosmo. E teria sobrevivido até 

hoje na escrita e na fala, sendo, portanto o maior arquivo de 

semelhanças não sensíveis existente. 

A teoria benjaminiana da linguagem não se resume à 

faculdade mimética, por mais importante que ela seja – 

sobretudo em sua fase materialista. Essa teoria começa, na 

verdade, com as especulações religiosas e místicas sobre a 

origem da linguagem adamítica, a linguagem humana antes do 

“pecado original”. Nesse tempo mítico, os homens chamavam 

as coisas pelos seus verdadeiros nomes, fazendo as criaturas 
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falarem através da designação humana, traduzindo sua 

essência espiritual em sua essência linguística. Cada nome, 

cada coisa. 

A linguagem adamítica não possuía nenhuma função 

comunicativa ou pragmática: seu fim era comunicar a si 

mesma. Sua função era designativa: por meio dela, eram 

evocadas as coisas. Só o homem tinha esse poder de fazer as 

coisas falarem através de sua linguagem. Isto porque a 

linguagem humana participava da linguagem divina, aquela 

que criou o mundo do nada a partir dos nomes de cada coisa. 

Por participar do verbo divino, o verbo humano conservou o 

poder de chamar cada coisa pelo seu próprio e dar voz à mudez 

da natureza. Mas, com “o pecado original” a função 

designativa da linguagem humana se perverteu e assumiu as 

funções comunicativas e pragmáticas. 

A linguagem dos homens perdeu a sua função 

mimética e nomeadora e se tornou manipuladora e falsa. É a 

linguagem do direito, da ciência e da política, que submete as 

coisas e as pessoas a objetivos, interesses e propósitos distintos 

da sua essência espiritual e linguística. Ao estabelecer “a 

vontade de verdade” como motivação para nomear as coisas, a 

linguagem humana foi submetida a uma “vontade de poder” 
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que julga, sentencia e condena, em tudo distinta da função 

nomeadora e designativa da linguagem adamítica. 

Neste ponto, o nome não passaria de mera convenção 

ou código linguístico designação aleatória, acidental, sem 

nenhuma relação com a essência linguística ou espiritual das 

coisas. Cumpriria à linguagem da arte, da poesia, da literatura 

restabelecer, talvez, a função mimética perdida ao resgatar da 

linguagem corriqueira os ecos da linguagem adamítica. Daí a 

sua função lúdica ou mágica. 

A última fase da teoria benjaminiana da linguagem está 

associada à alegoria, “o dizer o outro”, a linguagem da 

alteridade semântica. Depois da fase mágica (mímesis), da fase 

religiosa (a linguagem dos nomes), a fase alegórica tem, na 

obra do autor, duas fontes de inspiração: a) a concepção 

barroca da História; b) a teoria do fetichismo da mercadoria. a) 

a concepção barroca da História (A origem do drama barroco 

alemão) se apresenta como a história dos vencidos, dos 

malogrados, dos sofridos, de “quem falhei ser”, como diz o 

poeta português. A visão barroca da História se apoia numa 

total depreciação física e espiritual do mundo humano e 

natural, como mundo imperfeito, pecaminoso, finito e tendente 

a morte ou a mineralização da vida. 



 
 

23 

Para esta visão religiosa e teocêntrica, o mundo 

humano – sem a graça divina – não tem sentido ou razão de 

existir. Sendo, dessa maneira, uma mera matéria-prima de um 

eterno processo de significação nas mãos de Deus. Nada tem 

direito sobre si próprio. Cada pessoa, cada coisa pode 

significar qualquer coisa, qualquer pessoa, como numa cadeia 

infinito de sentidos onde cada elo significa o elo seguinte, 

numa distinção entre significante e significado. Tudo morre e 

ressuscita na mão do alegorista divino, para expressar sempre 

novas significações. Esse é o nobre destino da criatura humana, 

num mundo se Deus e a graça divina. 

A segunda fonte (b) para o estudo da alegoria na obra 

de Walter Benjamin são os ensaios sobre Baudelaire ou o 

chamado “Trabalho das Passagens”. Este amplo painel sobre 

as transformações urbanísticas de Paris, na segunda metade do 

século XIX é uma análise sóciocrítica (Pierre Zima) da poesia 

de Charles Baudelaire, segundo a ótica das mudanças 

estruturais que ocorrem na Europa, depois da Revolução de 

1848. Aqui, a principal chave teórica utilizada pelo autor é a 

“Teoria do Fetichismo da Mercadoria” (Marx) tomada de 

empréstimo do filósofo húngaro George Lucaks. Benjamin 

mostra como o valor de troca das mercadorias produzidas pelo 

mercado capitalista opera uma verdadeira ressignificação das 
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coisas e das pessoas, a partir de seu preço no mercado. O 

capital transforma relações sociais (assalariadas) em coisa 

(valor de troca) e coisas (valores de uso) em seres animados. O 

seu significado é dado pelo preço fixado pelas relações de 

troca, nivelando tudo e a todos pelo tempo de trabalho 

necessário (tempo médio) para sua produção. 

A mercadoria (valor de troca) ganha vida própria nas 

vitrines e magazines das “Passagens” parisienses e a força de 

trabalho (os operários) vira uma grandeza abstrata, usada como 

cálculo para o preço das mercadorias. O produtor só se 

encontra com o seu produto na qualidade de consumidor e não 

de seu criador. Essa operação dá vida às fantasmagorias da 

modernidade, expressas através das “imagens do desejo” que, 

ora, são a manifestação das utopias do imaginário social, ora 

mitos que reforçam as carências do produto social. O 

socialismo é a utopia, ainda que misture o velho com o novo. 

O capitalismo é o mito que reproduz o existente e enfeitiça o 

consumidor, que pode ser ao mesmo tempo vendedor e 

mercadoria – como o flaneur e a prostituta. 

O papel do historiador será então psicanalisar as 

imagens do desejo, separando o mito da utopia, e despertar a 

sociedade para a transformação social (através da luta de 

classes).  
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Deve-se à filósofa suíça Jean-Marie Gagnebin a 

primeira apresentação da Filosofia da História, de Walter 

Benjamin (1983,1985) entre nós, apesar de sua tese de 

Doutorado sobre o pensamento deste autor nunca ter sido 

publicada e traduzida no Brasil (1978). Antes dela, apareceram 

o livro de José Guilherme Merquior sobre a escola de Frankfurt 

(1969) e uma referência de Leandro Konder, num livro sobre 

os marxistas e a arte. A introdução biobibliográfica de 

Gagnebin tratava de temas e conceitos recorrentes na obra 

benjaminiana, tais como: memória, alegoria, salvação, crítica 

e narrativa, e possuía uma forte conotação religiosa 

(juidaizante), muitos anos depois aprofundada numa livro 

maior, intitulado: História e narrativa em Walter Benjamin 

(1994) 
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A recepção “talmúdica” da obra de Walter Benjamin 

recebeu de Jeanne-Marie Gagnebin um tratamento filológico e 

hermenêutico avesso a todo e qualquer esforço de aplicação, 

adaptação ou apropriação metodológica por parte de outros 

estudiosos, a ponto de autora afirmar não existir um método ou 

possibilidade ou possibilidade de aproveitamento 

metodológico dos ensaios do filósofo judeu. Comentando o 

“boom” do interesse despertado no público brasileiro pela obra 

de Walter Benjamin, diria a ensaísta suíça: “Retomar este 

pensamento nos parece significar mais do que parafraseá-lo 

com entusiasmo ou seguir uma moda ditirâmbica: entusiasmo 

e ditirambos dos quais os países latinos são pródigos quando 
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descobriram um pouco tardiamente este autor, judeu, teólogo 

e marxista aureolado pelo seu trágico e exemplar suicídio”. 

(1994) Em mais de uma ocasião, a autora voltaria a insistir em 

que não há como extrair qualquer indicação metodológica dos 

trabalhos de Benjamin, dado o caráter fragmentário e 

complexo de sua obra, que consistira mais “na destruição 

crítica” do que na construção de novas verdades. 
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A posição de 

Jeanne-Marie 

Gagnebin contrasta 

vivamente com a do 

historiador e crítico 

alemão Willie 

Bollie, que extraiu 

um “método 

fisionômico”, do 

livro “O trabalho das 

passagens” e o 

aplicou no estudo 

comparativo de três 

metrópoles: Berlim, 

Paris e São Paulo. (2001). Bollie em flagrante desacordo com 

a filósofa suíça, não só defende a possibilidade de uma 

apropriação metodológica da obra benjaminiana, a partir do 

conceito de “imagens dialéticas”, como aplicou essa 

metodologia ao estudo da metrópole moderna (1994). Mas, ao 

que parece, o professor alemão desconhece a recepção da obra 

de Walter Benjamin no Brasil, pois afirma abertamente que até 

hoje os historiadores não conhecem ou se apropriaram das 

sugestões teórico-metodológicas oferecidas pela obra desse 
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autor, se limitando a comentá-la. A impudente afirmação de 

W. Bollie ignora solenemente a monumental pesquisa de 

campo feita, aliás, por um orientando seu, Gunther Karl 

Pressley, que mapeou – como ninguém antes tinha feito- a 

recepção da obra de Benjamin entre nós, no período que vai de 

1960 até 2005. (2006) 

 

Segundo Karl Pressley, a história da recepção do 

pensamento de Walter Benjamin no Brasil pode ser dividida 

em quatro fases; e uma das principais fases é justamente a da 

aplicação criativa da obra benjaminiana ao contexto da 

redemocratização brasileira, quando o país buscava 

redescobrir (“inventar”) a sua identidade. É nesta fase marcada 

pelo início da publicação das “obras escolhidas” pela editora 

Brasiliense, que as “teses sobre o conceito de História”, “O 

narrador”, “A origem do drama barroco alemão” e tantos 

outros passaram a ser largamente utilizados para repensar o 

país e os problemas de seu povo. Período este que seria 

substituído por uma fase de estudos filológicos e 

hermenêuticos. Estudos voltados para o espírito e a letra do 

texto benjaminiano (2006). A chamada fase da aplicação 

criativa da obra de Walter Benjamin no Brasil levaria Pressley 

a refazer a conhecida tríade hermenêutica, da seguinte forma: 
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ao invés de compreender, interpretar e aplicar: aqui, seria – ler, 

aplicar e entender. 

 

   O que vem a seguir é uma pequena mostra das 

possibilidades de aplicação criativa do “método 

benjaminiano”. A ideia de usar o “corpus” crítico-filosófico 

benjaminiano, a partir de conceitos como alegoria, 

construtivismo, memória involuntária e crítica salvadora, nos 

cursos de graduação de História, começou a ser posta em 

pratica na Universidade de Brasília, em 1988, durante um 

semestre sabático gozado no Departamento de História, dessa 

universidade. No decorrer desse semestre os textos filosóficos 

de W. Benjamin na perspectiva de utilizá-los 

metodologicamente no estudo e na interpretação do passado ou 

de obras literárias, pictóricas ou cinematográficas. 

Ensaios como “O narrador”, “As teses sobre o conceito 

de História”, “A origem do Drama barroco alemão” e outros, 

foram lidos e debatidos pelos alunos, para servirem de 

inspiração metodológica na análise de obras literárias e 

filosóficas. 

Dessa experiência pioneira resultou uma pequena 

brochura: “Razão e História” (1988), depois ampliada e 

refundida no livro: “A crise da razão histórica” (1989), com o 
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registro integral da rica experiência hermenêutica dos alunos. 

Este livro é, na verdade, uma coletânea de ensaios de teoria e 

metodologia da História, de franca inspiração frankfurtiana. 

Trata do Brasil e do mundo, de Marx, Foucault e da pós-

modernidade. Contudo, o que interessavam acima de tudo, era 

o resgate das tentativas de apropriação crítico-reconstrutiva 

pelos alunos dos conceitos benjaminianos. Afora as tentativas 

de utilização de textos de autores consagrados como Proust, 

Baudelaire, Homero, Kafka etc. O mais importante foi o 

resultado – altamente estimulante – desse trabalho. Para esta 

atividade foi fundamental o conceito-chave de “interferência”, 

estudado mais sistematicamente pelo ensaísta e crítico André 

Luiz Rezende nas aulas do curso da Pós-Graduação de 

História. O leitor como interferente – este era um aspecto 

essencial da estética da recepção, de Hans Robert Jauss. A 

ideia de que a verdade da obra ou do texto pertence ao leitor 

(ou ao crítico) foi o caminho para os exercícios de 

leitura/interpretação de um texto, como reescritura, como 

coautoria e a interferência na obra de um determinado autor. A 

técnica da interferência levou alguns alunos a relerem obras 

consagradas, ora modificando, ora alterando ou acrescentando 

sentidos ao texto original. 
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Os exercícios de interferências geraram vários 

produtos: livros, como O Palco da História, peças e vídeos 

gravados (“A casca da serpente”, “O despertar do sonho”, “Faz 

escuro, mas eu canto”, “O canto das sereias”). Todo esse 

esforço hermeutico e reconstrutivo dos alunos extrapolou os 

muros da universidade, sendo apresentado em outras 

instituições através das montagens teatrais do grupo: “Teatro 

Vivo”, formado pelos alunos de departamento de História. 

                                           

                                                

A ideia era seguir o conceito de “atualização” 

benjaminiano (de franca inspiração nietzschiana) em que o 

presente interage com o passado e o passado com o presente, 
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numa espécie de “transtemporalidade”. Este método de leitura 

e interpretação da História se opunha à visão linear ou 

evolutiva do processo histórico, identificada a uma concepção 

vulgarizada do materialismo histórico. Assim, os alunos não se 

limitavam apenas a conhecer ou analisar a História: eles 

“atualizavam” o conhecimento histórico, a partir de suas 

experiências do presente. E o resultado era a transformação do 

passado. A reescritura do passado. 

Depois, vieram as dissertações de Mestrado inspiradas 

em vários aspectos do caleidoscópio benjaminiano: a alegoria, 

as imagens dialéticas, a história dos vencidos, a filosofia 

apócrifa etc.; pesquisas na área de Letras e Crítica literária, 

Filosofia, História, Comunicação Social. Trabalhos que 

incorporavam sugestões e inspirações benjaminianas em suas 

análises e pressupostos. Entre esses, destacam-se as 

dissertações de Marcos André de Barros (História e Utopia), 

na área da Filosofia, o de Alípio Carvalho Neto (A alegoria no 

imaginário do homem e sua hora, de Mário Faustino), em 

Letras, a dissertação de Clara Angélica, (Imagens dialéticas 

sob um olhar sócio critico em Ignácio Loyola Brandão), em 

Letras, e o trabalho de Telma Rego (A paixão segundo GH), 

discutindo estranhamento, alegoria e iluminação. Em História, 

apareceram a dissertação de Simone Garcia (Canudos 
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reconstruída) e a tese de Lucile Granjeiro (O drama barroco 

dos exilados nordestinos). Em Comunicação social, o trabalho 

benjaminiano sobre os Cavaleiros do Zodíaco, da perspectiva 

da filosofia apócrifa. 

O ponto alto 

dessa larga e fecunda 

influência teórica foi a 

comemoração do 

centenário de Walter 

Benjamin, no auditório 

do Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas 

(1992), com a presença 

de estudiosos da obra 

benjaminianas: críticos 

literários, filósofos, historiadores debateram  durante toda uma 

manhã os vários aspectos dessa obra, produzindo um 

suplemento literário para um jornal local (Jornal do Comércio) 

e um livro sobre Walter Benjamin (Walter Benjamin e a 

Cultura brasileira), publicado pela Editora Universitária, 

trazendo em apêndice uma tradução inédita do alemão do 

texto: “A história da literatura e a crítica literária”. 
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          Falemos sobre um projeto de ensino e estudo de 

História, intitulado” Mímesis e História”, desenvolvido no 

Departamento de História (UFPE) que gerou vários produtos: 

livros, vídeos, grupo de teatro e projetos de pesquisa. Foi 

também originalmente uma das linhas de pesquisa do atual 

Programa de Pós-graduação em História, depois extinta. 

    A palavra “mímesis” é de origem grega e significa 

representação da realidade, ou ainda, imitação da natureza ou 

das ações humanas. Neste sentido, toda a cultura   humana – 

seja ela técnica ou artística – se baseia na capacidade mimética 

da humanidade. A mimese pode assim se exprimir através do 

trabalho, da linguagem ou da interação, para tomar emprestado 

as categorias da filosofia do jovem Hegel. Foi Aristóteles o 
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primeiro que tratou que tratou sistematicamente da mimese em 

sua obra “A poética”, o primeiro tratado de estética que se 

conhece. Nesta obra, o pensador grego distinguia dois tipos de 

representação: uma variante imitativa, de natureza reflexa, 

descritiva, meramente reprodutora do real; e uma outra de tipo 

alegórico, recreativa ou transformadora da realidade. O 

primeiro tipo corresponderia à narrativa histórica, por tratar do 

passado tal como ele foi; já o segundo corresponderia à 

literatura e as artes, por abordar a realidade, não a partir do que 

ela seria ou teria sido, mas do que ela poderia ter sido e 

necessariamente não foi. 

   Essa aproximação da História com um tipo de 

mimese reflexa ou descritiva do passado foi, durante muito 

tempo, o modelo canônico da narrativa histórica, até alcançar 

a sua plenitude na historiografia do Renascimento e na 

apologia do chamado “método crítico” consagrado pelo 

humanista Lorenzo de Vala e o monge francês Mabillon. 

   Contudo, a nossa época foi muito crítica ao modelo 

aristotélico da narrativa histórica, tachada por muitos como 

uma espécie de “realismo ingênuo”. Com a crise do 

pensamento iluminista, abriu-se um sério questionamento à 

suposta neutralidade da velha crônica histórica, que passou a 

ser vista – graças à influência de Nietzsche e seus discípulos – 
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como uma mera racionalização da vontade de   poder ou a 

transformação da necessidade histórica em virtude 

metodológica. A antiga narrativa aparecia agora como um tipo 

de ditadura dos fatos, como pura e simples justificação do 

existente, expurgando da escrita histórica as outras dimensões, 

como a estético-expressiva e a normativa. Como mera 

descrição do que supostamente teria ocorrido no passado, a 

narrativa histórica se limitava a ser uma mera apologia 

disfarçada dos poderes e instituições dominantes, do tipo “foi 

assim, porque tinha de ser assim, e não podia ser diferente”. 

São os fautores dessa história que Nietzsche apelida de 

“adoradores do fato consumado” ou “idólatras do factual”. 

   Foi preciso aguardar o advento de um novo 

“médium” do conhecimento – a linguagem – para que a 

narrativa ganhasse o direito de ser uma representação 

alegórica, intertextual, recreativa ou transformadora do mundo 

histórico. Isso, sobretudo, com o aparecimento daquela obra 

que seria tratada como a “Poética” moderna: “As origens do 

drama barroco alemão”, do filósofo alemão Walter Benjamin. 

Nesta nova compreensão da escrita histórica, o primeiro 

aspecto a ressaltar é o da plurivocidade da linguagem humana, 

de toda linguagem, incluindo a linguagem do historiador. A 

exuberância do sentido em cada frase, cada palavra, cada forma 



 
 

40 

de expressão verbal. Segundo, essa característica estaria 

intimamente associada ao inacabamento ou inconclusão 

essencial de toda experiência humana. Terceiro, a indefectível 

necessidade da interpretação, da exegese crítica do artefato 

literário, desde que revestido de uma dimensão signica. 

   Interpretação que será, invariavelmente, uma 

interferência, uma reescritura do texto lido ou estudado.   Nesta 

acepção, toda leitura é um ato de interferência ou interferência, 

um gesto de atribuição de sentidos, uma recriação de novos 

sentidos pelo leitor crítico (estamos aqui no domínio da 

estética da recepção, de Hans-Robert Jauss). Releitura feita a 

partir de sua experiência de vida, de seu saber prévio, de suas 

vivências e de sua visão de mundo. Esta hermenêutica 

reconstrutiva se faz às luz das imagens do desejo do   leitor, 

seja de uma perspectiva micro histórica ou macro histórica. 

Acrescentemos aqui algumas das características da nova 

narrativa histórica: a polifonia dos atores, o dialogismo dos 

personagens, o recurso ao flashback, o fluxo de consciência 

etc.  

Digamos: tais como os conceitos de longa duração e 

estrutura formaram o vocabulário comum da História e as 

Ciências Sociais, há mais de cinquenta anos atrás, hoje os 

conceitos de Hermenêutica e Utopia constituem a linguagem 
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comum da História e a Literatura, apontando para uma História 

“ucrônica” – a História dos possíveis, do que poderia ter sido 

e – ainda – não foi. 

 

    O primeiro passo para a criação de uma 

Hermenêutica aplicada aos estudos históricos e literários é, 

certamente, considerar o texto histórico ou literário um texto 

aberto, polissêmico, passível de múltiplas leituras, múltiplas 

interpretações. Esta abertura de sentido não deve, contudo, ser 

considerada subjetiva, arbitrária da parte do leitor em relação 

ao texto. Mas deve residir na estrutura mesma do documento 

histórico ou literário. Deve, portanto, ser aceita como uma 

dimensão ontológica (essencial) da obra. 

    Essa abertura nos revela que cada obra, cada texto, 

cada documento é na verdade constituída por inúmeras 

camadas de sentido, sedimentadas pelo seu processo de 

transmissão (a historiografia) ou pela tradição cultural. O que 

torna possível apropriações distintas do mesmo texto histórico 

por uma geração ou por gerações diferentes. Neste ponto, 

podemos aproximar o texto de uma obra inacabada ou de uma 
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escultura em estado de torso, onde cada leitor faz/extrai a sua 

conclusão. 

     O inacabamento essencial da   obra histórica ou 

literária impõe naturalmente um regime de 

leitura/interpretação da obra que faça jús à multiplicidade de 

sentidos que ela possui. É aqui onde começa a relação 

hermenêutica propriamente dita. Se o texto histórico ou 

literário é uma espécie de caleidoscópio de múltiplos sentidos, 

a leitura só pode ser encarada como um infinito processo de 

significação, sob pena de se fazer uma apologia ao sentido 

aposto pelo processo de transmissão do relato histórico, que 

por melhor que ele seja, é apenas um dentre vários outros 

possíveis. 

Para isto, a relação hermenêutica inicia o seu trabalho 

desconfiando do sentido aparente (manifesto) do documento, 

buscando considera-lo na sua estranheza e irredutibilidade ao 

tempo presente do historiador ou leitor, procurando decompô-

lo em seus elementos imediatos, situando-o em sua 

historicidade específica. Este momento da relação 

hermenêutica é o que chamamos de “desconstrução” simbólica 

do texto. A ele corresponde ao que o filósofo Walter Benjamin 

trata como “o teor coisal,” da obra. 
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     Um segundo momento da interpretação é o caminho 

de volta, ou seja, a reconstrução do texto histórico. Revolvidas 

as camadas de sentido subjacentes ao texto, separadas as 

camadas de sentido que se sobrepõe no texto, ultrapassado o 

seu sentido aparente, lemos/relemos o documento, a partir das 

ruinas do texto, ou dos índices de possibilidade histórica 

recuperadas pela primeira fase da análise (a fase 

desconstrutiva). Esta fase deve liberar as significações 

escamoteadas ou ignoradas pela historiografia, ao longo do 

tempo. Esta releitura será tanto mais rica em consequências 

quanto for capaz de realçar a multiplicidade e a 

inesgotabilidade das significações. E, também, na medida em 

que reconheça ser essa uma dimensão ontológica da obra. Esta 

é a etapa denominada pelo filósofo alemão de “teor de 

verdade” do texto. 

      A relação hermenêutica não é uma simples releitura 

da obra-texto. Ler, reler à luz das significações recuperadas 

(ruínas) pelo processo de desconstrução-reconstrução do texto, 

é acrescentar, mudar, reescrever o texto. Reescritura tanto mais 

válida quando maior for o esforço de transgredir com a tradição 

historiográfica ou literária. A esta reescritura, damos o nome 

de interferência. Assim como a abertura de sentido é uma 

dimensão consubstancial à obra, a interferência é 
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consubstancial à leitura da obra. Uma é a complementação 

necessária da outra. 
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