
 

Benjamin, Leituras da dialética 

 

Hegel 

 

“Essa oposição [entre valor de culto e valor de exibição] escapa necessariamente a uma estética 

idealista; a idéia de beleza, desta última, somente admite uma dualidade indeterminada – e, em 

conseqüência, recusa-se a qualquer decisão. Hegel, no entanto, entreviu o problema, tanto quanto 

lhe permitia seu idealismo. Disse, em Vorlesungen über die Philosophie des Geschichte: “As imagens 

existem já há muito. A piedade sempre as exigia como objetos de devoção, mas não tinha 

necessidade alguma de imagens belas. A imagem bela contém, assim, um elemento exterior, porém, 

é na medida em que é bela que o seu espírito fala aos homens; ora, com a devoção, trata-se de uma 

necessidade essencial à existência de uma relação a uma coisa, pois, por si própria ela não é mais do 

que o entorpecimento da alma... A Bela Arte... nasceu dentro da Igreja... embora a arte já haja 

emergido do princípio da arte”. Uma passagem de Vorlesungen über die Aesthetik indica igualmente 

que Hegel pressentia a existência do problema: “Não estamos mais no tempo em que se rendia um 

culto divino às obras de arte, onde se podia dedicar-lhes preces; a impressão que elas nos 

transmitem é mais discreta e sua capacidade de emocionar ainda requer uma pedra de toque de 

ordem superior”. A passagem do primeiro modo para o segundo condiciona em geral todo processo 

histórico da receptividade às obras de arte.” 

(“A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução”, segunda versão [1936], in: Textos 

Escolhidos. p.11, n.10 – Esta nota não consta na primeira versão do ensaio) 

 

“A massa é a matriz de onde emana, no momento atual, todo um conjunto de atitudes novas com 

relação à arte. A quantidade tornou-se qualidade. O crescimento maciço do número de participantes 

transformou o seu modo de participação.” 

(Idem. p.25) 

 

“Ao contrário de Proudhon, que considerava a máquina e a divisão do trabalho como opostos, Marx 

enfatiza o quanto a divisão de trabalho refinou-se desde a introdução da maquinaria. Hegel, por sua 

vez, enfatizou que a divisão do trabalho de certa maneira preparou o caminho para a introdução da 

maquinaria.” 

(Passagens, X 12a, 4. p.710) 

 

“A situação que o teatro épico descobre é a dialética em estado de paralisia. Pois assim como em 

Hegel o transcorrer do tempo não é o pai da dialética, mas apenas o meio em que ela se presentifica, 
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também no teatro épico o transcurso contraditório das assertivas ou dos modos de comportamento 

não é o pai da dialética, mas o próprio gesto.” 

(“O que é teatro épico?”, in: Sociologia. p.211) 

 

“A utilização dos elementos do sonho no despertar é o caso exemplar do pensamento dialético. Por 

isso, o pensamento dialético é o órgão do despertar histórico. Cada época não apenas sonha a 

próxima, mas ao sonhar, esforça-se em despertar. Traz em si mesma seu próprio fim e o desenvolve 

– como Hegel já o reconheceu – com astúcia. Com o abalo da economia de mercado, começamos a 

reconhecer os monumentos da burguesia como ruínas antes mesmo de seu desmoronamento.” 

(“Paris, a capital do século XIX”, in: Passagens. p.51) 

 

Marx 

 

“Na época em que Marx empreendeu a sua análise, o modo de produção capitalista ainda estava em 

seus primórdios. Marx soube orientar sua pesquisa de modo a lhe conferir um valor de prognóstico. 

Remontando às relações fundamentais, pôde prever o futuro do capitalismo. Chegou à conclusão de 

que, se a exploração do proletariado continuasse cada vez mais rigorosa, o capitalismo estaria 

preparando, ao mesmo tempo, as condições de sua própria supressão. / Como a superestrutura 

evolui bem mais lentamente do que a infra-estrutura, foi preciso mais de meio século para que a 

mudança advinda das condições de produção fizesse sentir seus efeitos em todas as áreas culturais. 

Verificamos hoje apenas as formas que elas poderiam ter tomado Dessas constatações, deve-se 

extrair determinados prognósticos, menos, no entanto, dos aspectos da arte proletária, após a 

tomada do poder pela classe operária – a fortiori, na sociedade sem classes – do que a respeito das 

tendências evolutivas da arte dentro das condições atuais da produção. A dialética dessas condições 

está também mais nítida na superestrutura do que na economia.” 

(“A obra de arte...”, Op. Cit. p.5) 

 

“Sobre a doutrina da superestrutura ideológica. À primeira vista parece que Marx pretendia somente 

estabelecer uma relação casual entre superestrutura e infra-estrutura. Mas a observação de que as 

ideologias da superestrutura refletem as condições de maneira falsa e deformada já vai além. [...] A 

superestrutura é a expressão da infraestrutura. [...] O coletivo expressa primeiramente suas 

condições de vida. Estas encontram no sonho a sua expressão e no despertar a sua interpretação.” 

(Passagens, K 2, 5. p.437) 
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“À forma do novo meio de produção, que no início ainda é dominada par aquela do antigo (Marx), 

correspondem na consciência coletiva imagens nas quais se interpenetram o novo e o antigo. [...] No 

sonho, em que diante dos olhos de cada época surge em imagens a época seguinte, esta aparece 

associada a elementos da história primeva, ou seja, de uma sociedade sem classes.” 

(“Paris, a capital do século XIX”, in: Passagens. p.41) 

 

Marxismo 

 

“A representação da luta de classes pode induzir a erro. Não se trata nela de uma prova de força, em 

que seria decidida a questão: quem vence, quem é vencido? Não se trata de um combate após cujo 

desfecho as coisas irão bem para o vencedor, mal para o vencido. Pensar assim é encobrir 

romanticamente os fatos. Pois, possa a burguesia vencer ou ser vencida na luta, ela permanece 

condenada a sucumbir pelas contradições internas que no curso do desenvolvimento se tornam 

mortais para ela. A questão é apenas se ela sucumbirá por si própria ou através do proletariado. A 

permanência ou o fim de um desenvolvimento cultural de três milênios são decididos pela resposta a 

isso. A história nada sabe da má finitude na imagem dos dois combatentes eternamente lutando. O 

verdadeiro político só calcula em termos de prazos. E se a eliminação da burguesia não estiver 

efetivada até um momento quase calculável do desenvolvimento econômico e técnico (a inflação e a 

guerra de gases o assinalam), tudo está perdido. Antes que a centelha chegue à dinamite, é preciso 

que o pavio que queima seja cortado. Ataque, perigo e ritmo do político são técnicos – não 

cavalheirescos.” 

(“Alarme de incêndio”, in: Rua de mão única. p.45-6) 

 

“A experiência de nossa geração: o capitalismo não morrerá de morte natural.” 

(Passagens, X 11a, 3. p.708) 

 

“Enquanto ainda houver um mendigo, ainda haverá mito.” 

(Passagens, K 6, 4. p.444) 

 

Lukács 

 

Comentário de Benjamin sobre História e Consciência de Classe, em carta a Scholem de 1929: “A 

obra mais acabada da literatura marxista. Sua singularidade está baseada na segurança com a qual 

ele captou, por um lado, a situação crítica da luta de classes na situação crítica da filosofia e, por 
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outro, a revolução, a partir de então concretamente madura, como a precondição absoluta, e até 

mesmo a realização e a conclusão do conhecimento teórico.” (Apud. LÖWY, p.22) 

 

“O tempo, diz a Teoria do Romance, só pode ser constitutivo quando cessa a ligação com a pátria 

transcendental... Somente o romance... separa o sentido e a vida, e, portanto, o essencial e o 

temporal; podemos quase dizer que toda a ação interna do romance não é senão a luta contra o 

poder do tempo... Desse combate,... emergem as experiências temporais autenticamente épicas : a 

esperança e a reminiscência... Somente no romance... ocorre uma reminiscência criadora, que atinge 

seu objeto e o transforma... O sujeito só pode ultrapassar o dualismo da interioridade e da 

exterioridade quando percebe a unidade de toda a sua vida... na corrente vital do seu passado, 

resumida na reminiscência... A visão capaz de perceber essa unidade é a apreensão divinatória e 

intuitiva do sentido da vida, inatingido e, portanto, inexprimível.” (Citado em: “O Narrador”, in: O.E. 

I, p.212) 

 

Horkheimer 

 

“Sobre a questão do inacabamento da história, carta de Horkheimer de 16 de março de 1937: ‘A 

afirmação do inacabamento é idealista se nela não está contido o acabamento. A injustiça passada 

aconteceu e está consumada, acabada. As vítimas de assassinato foram assassinadas de fato... Se 

levarmos o inacabamento a sério teremos que acreditar no Juízo Final. [...]’ O corretivo desta linha de 

pensamento pode ser encontrado na consideração de que a história não é apenas uma ciência, mas 

igualmente uma forma de rememoração. O que a ciência ‘estabeleceu’, pode ser modificado pela 

rememoração. Esta pode transformar o inacabado (a felicidade) em algo acabado, e o acabado (o 

sofrimento) em algo inacabado. Isto é teologia; na rememoração, porém, fazemos umas experiência 

que nos proíbe de conceber a história como fundamentalmente ateológica, embora tampouco nos 

seja permitido escrevê-la com conceito imediatamente teológicos.” 

(Passagens, N 8, 1. p.513) 

 

ADORNO 

 

Carta de Adorno a Benjamin, NY, 10 de novembro de 1938. 

“Permita que eu aqui me exprima o mais simples e hegelianamente possível. Se não me engano 

demasiadamente, esta dialética carece de alguma coisa: alguma mediação. Domina, em geral, a 

tendência a vincular imediatamente o conteúdo pragmático de Baudelaire aos traços contíguos da 

história social de seu tempo, sobretudo àqueles de natureza econômica. [...] Contento em aplicar-lhe 
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en passant um torrão de açúcar e, de resto, procuro apontar a você as razões teóricas de minha 

versão a esta espécie particular de concretude e seus traços behaviorísticos. Esta se resume ao fato 

de considerar metodologicamente infeliz extrair ‘materialisticamente’ do âmbito da superestrutura 

traços singulares evidentes, colocando-os imediatamente em relação causal com traços 

correspondentes da estrutura. A determinação materialística de caracteres culturais só é possível se 

mediada através do processo global. [...] Se quiséssemos exprimi-lo de maneira ainda mais drástica, 

poderíamos dizer que o seu trabalho se instalou na encruzilhada de magia e positivismo. Este lugar é 

enfeitiçado. Somente a teoria pode quebrar o encanto [...].” 

(Apud. AGAMBEN, p.133ss.) 

 

Carta de Benjamin a Adorno, Paris, 9 de dezembro de 1938. “Tentarei exprimir-me do ponto de vista 

teórico. [...] Se eu me recusava então a me apropriar, em nome de meus próprios interesses 

produtivos, de um processo de pensamento esotérico, passando por cima dos interesses do 

materialismo dialético, o que lá estava em jogo, em última instância, não era uma simples devoção 

ao materialismo dialético, mas uma solidariedade com as experiências que todos nós fizemos nos 

últimos quinze anos. [...] A aparência da cerrada facticidade, que adere à pesquisa filológica e lança o 

pesquisador no encantamento, dissipa-se no ponto em que o objeto é construído na perspectiva 

histórica. As linhas de fuga dessa construção convergem na nossa própria experiência histórica. Com 

isso, o objeto constrói-se como mônada. Na mônada torna-se vivo aquilo que, como fragmento ou 

achado textual, jazia em mítica rigidez. [...].” 

(Id. p.137ss.) 

 

Adorno: “O seu método micrológico e fragmentário jamais assimilou completamente a concepção da 

mediação universal que, tanto em Hegel como em Marx, institui a totalidade. Sem jamais se desviar, 

ele se mantém fiel ao seu princípio de que a mínima célula da realidade intuída contrabalança todo o 

resto do mundo. Para ele, interpretar materialisticamente os fenômenos significava menos explicá-

los com base no todo social que relacioná-los imediatamente, no seu isolamento, a tendências 

materiais e a lutas sociais.” (Id. p.139) 
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