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TESE I 

Deve-se destacar, inicialmente, duas contradições presentes na alegoria. Primeiro, entre a imagem 

do mecanismo e a contrapartida filosófica: naquela, o anão comanda os movimentos do autômato, 

nesta, o “materialismo histórico” toma “a seu serviço” a teologia. Segundo, entre as características 

das personagens do jogo: gigante/anão, manifesto/oculto, fora/dentro, alto/baixo, 

animado/inanimado, etc. Por um lado, o “materialismo histórico”, entre aspas, que “deve ganhar 

sempre”, é uma ironia ao determinismo do “materialismo mecânico” que pensa a revolução como 

inevitável. Por outro, a teologia, que está a serviço do materialismo histórico, é “pequena e feia”, e 

deve permanecer oculta. Esses jogos de oposição não se resolvem numa síntese dialética, mas se 

mantém em um mútuo co-mando, cooperação. Esta alegoria revela ainda a estreita relação entre 

marxismo e teologia no pensamento de Benjamin, que em outro lugar assim é caracterizado: 

“Meu pensamento está para a teologia como o mata-borrão está para a tinta. Ele está 

completamente embebido dela. Mas se fosse pelo mata-borrão, nada restaria do que está escrito.” 

(Passagens, N 7a, 7) 

TESE II 

O termo-chave desta tese é “redenção” (Erlösung). A “redenção” do passado não significa 

simplesmente sua retomada, muito menos sua restauração, mas sua dis-solução (Er-lösung), que o 

remete, através de um “índice secreto”, ao presente, com o qual tem um “encontro secreto”. Trata-

se de “ouvir” o passado, que foi calado, nas vozes presentes. Assim, é dada a cada geração “uma 

fraca força messiânica” para redimir o passado; e essa “fraqueza” significa que essa tarefa não está 

garantida. 

TESE III 

Aqui aparece a figura no narrador, que recolhe os acontecimentos do passado, citando-os, 

independentemente de sua grandeza. O conceito de citação, fundamental para o projeto das 

Passagens, implica que o que é citado é arrancado de seu contexto: o acontecimento passado é 

referido no e se refere ao presente. A citação de todos os elementos do passado só é possível a uma 

“humanidade redimida”, no dia do Juízo Final. Isto remete à idéia de “apocatástase”, que significa a 

redenção de todas as almas no paraíso, e para a história significa que em cada um de seus momentos 
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há um aspecto positivo e outro negativo, e este, por sua vez, possui outro lado positivo, ad infinitum, 

de modo que cada elemento seja salvo. Mais uma vez, a redenção não representa uma totalização 

homogênea, mas, enquanto citação, cada fragmento do passado se refere a um presente. 

TESE IV 

A inversão da passagem bíblica por Hegel, citada por Benjamin, mostra mesmo no âmbito da luta de 

classes um elemento espiritual que mobiliza a luta e questiona cada vitória. Há uma dialética entre 

coisas materiais e espirituais, fugazes e eternas, entre o transitório e o perene, que caracteriza, a 

partir da leitura de Benjamin sobre Baudelaire, a modernidade. O passado se volta para o presente, 

mas não é o presente que o ilumina, nem o inverso, mas, como diz Benjamin nas Passagens, “o 

ocorrido encontra o agora num lampejo”. 

TESE V 

A imagem do lampejo aparece desde a tese de doutorado de Benjamin sobre os românticos, em sua 

teoria do conhecimento. Em termos de história, a imagem do passado não é estática, mas encontra o 

presente num lampejo, no “agora de sua recognoscibilidade”; o passado é reconhecido no presente 

em um encontro fugaz, o que significa ainda que nem o passado nem o presente são os mesmos ou 

idênticos, mas mutáveis. A imagem do passado só é salva quando visada pelo presente, que também 

se encontra nessa imagem: ou se encontram, ou ambas se perdem. E neste constante movimento, 

presente e passado sempre se re-configuram e se re-significam. 

TESE VI 

O perigo ao qual se refere Benjamin, no contexto das teses, é claramente a iminência da guerra. O 

perigo que incide sobre a tradição retrata a apropriação feita pelo nazismo de conteúdos 

tradicionais, romantizando-os, como “patrimônio cultural”, para forjar uma imagem do povo (Volk) 

alemão e mobilizar as massas. O conformismo que precisa ser arrancado na transmissão da tradição 

se refere à (falsa) continuidade na transmissão dos conteúdos da tradição, própria ao historicismo. 

“Há uma tradição que é catástrofe”, diz Benjamin nas Passagens, que não vê ruptura, 

descontinuidade. A “esperança no passado” consiste em mantê-lo aberto e salvo da apropriação pela 

classe dominante, ou do “Anticristo”, quer dizer, do III Reich. 

TESE VII 

A crítica à identificação afetiva do historicismo com o vencedor de cada turno distancia o historiador 

materialista da “empatia com o agressor”. Benjamin caracteriza como um cortejo fúnebre a tradição 

(dos vencedores), em que “bens culturais” são carregados como espólios de guerra. A cultura, então, 

não representa apenas o produto de gênios, mas barbárie. “Não há um documento da cultura que 
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não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie.” Civilização e barbárie, que para o 

Iluminismo eram pensadas em termos de oposição e progresso, para Benjamin coincidem, formam 

uma unidade contraditória. A tarefa do materialista histórico é “escovar a história a contrapelo”, isto 

é, mostrar o que os pelos (os sentidos) encobrem, e ainda, ir na contra-corrente da versão oficial da 

história. 

TESE VIII 

Que o “estado de exceção” é a regra, refere-se a Carl Schmitt, e demonstra que o estado em que as 

coisas estão, a regra, a dominação, deve ser combatido com um novo conceito de história, para 

“instaurar o real estado de exceção”, que seria o fim da dominação. Isto se dá por um conceito de 

história que não seja o do progresso, o qual, na verdade, sustentou e conduziu ao fascismo. 

TESE IX 

Esta imagem do Anjo da História é mais uma alegoria benajminiana, que é “a fácies hipocrática da 

história que se apresenta para o espectador como uma paisagem primitiva petrificada” (Trauerspiel). 

A catástrofe é a idéia de que as coisas continuem assim, ou de que haja progresso. A tempestade do 

progresso, que impele o anjo para o futuro, impedindo-o de se voltar e salvar os escombros, é 

também o “vento da história universal” (Weltgeschichte). Mas, nas Passagens, Benjamin aproveita 

esta imagem do “vento do absoluto” para mudar a direção do curso das coisas e poder recolher, 

salvar, os fragmentos. “Sobre o conceito de ‘salvação’: o vento do absoluto nas velas do conceito. (O 

princípio do vento é o elemento cíclico.) A posição das velas é o elemento relativo” (N 9, 3). Com isso, 

a possibilidade da salvação, de interrupção do progresso, depende do posicionamento diante da 

crescente catástrofe que soterra o passado, a partir de um novo conceito de história. 

TESE X 

As teses se propõem a uma meditação a fim de afastar das concepções habituais da história os 

pensamentos propostos por Benjamin, evitando, assim, que se confundam as direções que tomaram 

os políticos, os partidos, o marxismo, com suas intenções, as quais devem servir para sua geração se 

desvencilhar das amarras que os políticos a tinham enredado. É uma referência direta ao KPD 

(partido comunista alemão), ao Partido Comunista Soviético e ao pacto Hitler-Stalin. 

TESE XI 

Benjamin acusa o conformismo da socialdemocracia de corromper os trabalhadores através da idéia 

de que o progresso tecnológico corresponde a progresso social. Disso compactuava o marxismo 

vulgar, que também se assentava na idéia de progresso. Retomando Weber, Benjamin associa à ética 

protestante a ideologia do trabalho, como riqueza e realização do homem. A dominação da natureza 
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pela técnica, e não do trabalhador, é uma outra face da ideologia do trabalho. À concepção 

moderno-industrial de exploração da natureza, Benjamin contrapõe a concepção de Fourier, de 

realizar as potencialidades inerentes à natureza. Em Rua de Mão Única Benjamin defende uma 

relação “pedagógica”, assim como a educação não consiste na dominação dos mais velhos sobre as 

crianças, mas dominação da relação entre as gerações, ou seja, uma outra noção de “técnica”. 

TESE XII 

Esta tese se aproxima em diversos pontos de diferentes autores. Começa, na epígrafe, por Nietzsche, 

que já havia apontado para um “esquecimento positivo” contra uma memória acumulativa, de uma 

sociedade sobrecarregada de bens culturais que perderam seu valor. A primeira frase soa como 

Lukács, um dos vieses marxistas de Benjamin: “O sujeito do conhecimento histórico é a classe 

oprimida”. Em seguida, Marx, para quem a classe oprimida deve se libertar. O problema apontado 

por Benjamin é o embotamento dessa consciência, é cortar o tendão, o que foi operado pela 

socialdemocracia, que atribuiu à classe trabalhadora a tarefa de salvar o futuro, e lhe apagou o ódio 

e a vontade de sacrifício (o que seria, para Nietzsche, a vontade do fraco). O nome apagado de 

Blanqui é retomado constantemente por Benjamin nas Passagens e nos textos preparatórios sobre 

Baudelaire. 

TESE XIII 

A teoria e a práxis da socialdemocracia se apoiava em um dogma: o conceito de progresso, que para 

eles significava “progresso da humanidade”, “progresso interminável” e “progresso essencialmente 

irresistível”. Porém, estes são predicados de um mesmo pressuposto: o “tempo homogêneo e vazio”. 

A crítica do progresso tem de ser a crítica a essa noção de tempo. 

TESE XIV 

Esta Tese articula diversos conceitos intrincados da filosofia de Benjamin. A começar pela epígrafe, 

tão controversa entre os comentadores: do conceito de “origem” (Ursprung). Ao contrário de 

designar uma origem temporal, remota, distante historicamente, a origem é “salto primeiro” (Ur-

sprung) para fora do tempo cronológico, sucessivo, vazio. “A origem é o fim” não significa, portanto, 

uma retomada do passado, em direção ao passado, mas, enquanto salto, a origem se lança 

constantemente para o futuro. O mesmo movimento que faz a moda, que cita o passado e salta 

sobre ele, mas na arena dos vencedores. O salto “sob o céu livre da história”, o salto dialético, é a 

revolução, que deve ser construída, conquistada. Outro conceito é o de tempo-de-agora (Jetztzeit), 

que se opõe ao “tempo homogêneo e vazio” do progresso, não é o presente, como transitório, entre 

o passado e o futuro, mas o instante que lampeja, no encontro entre passado e presente, em que se 

constrói a história. 
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TESE XV 

A explosão do contínuo da história é realizada na revolução. O calendário, diferente do tempo 

cronométrico do relógio, assinala as datas como dias de comemoração e rememoração, que marca a 

história. Em seu ensaio sobre Baudelaire, Benjamin retoma constantemente esta diferenciação, em 

que o tempo do relógio equivale ao tempo infernal no operário na fábrica, enquanto o calendário 

marca os dias como páginas em branco em que se inscrevem os acontecimentos passados, não como 

na repetição vazia do relógio, mas plenos de sentido, rememoráveis a cada vez. “Escrever a história 

significa dar às datas sua fisionomia” (Passagens), diz Benjamin. A interrupção do curso do tempo, “a 

vontade de Josué”, caracteriza Baudelaire. 

TESE XVI 

O conceito de paralisação, imobilização, interrupção do tempo reaparece em outras definições de 

Benjamin. Assim como o passado aparece numa imagem, num lampejo, o método dialético de 

Benjamin também se caracteriza pela paralisação: “a imagem é a dialética na imobilidade”. 
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