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Referência do texto base: 

BENJAMIN, Walter. « Sobre o conceito da História ». In : BENJAMIN, Walter. O anjo da história. Belo 

Horizonte : Autêntica Editora, 2012. P. 7-20 

Temas : História ; Historicismo ; Social-democracia ; Materialismo ; Redenção ; Agora 

Problema : A teoria e prática da social-democracia, bem como as noções de tempo e história que elas 

têm por base, não seriam capazes de fazer frente aos desafios propostos pelo presente, tanto na luta 

contra Fascismo, quanto na luta pela libertação das gerações oprimidas.  

Objetivos : 

(1) Denunciar a teoria e prática da Social-Democracia, as ideias de progresso, de técnica, e  de 

sujeito histórico que a sustentam; 

(2) Elaborar uma concepção de Tempo e de História que se afaste tanto da Historiografia 

Tradicional quanto da Historiografia pretensamente materialista. 

 

Teses : 

(1) « A tradição dos oprimidos ensina-nos que o ‘estado de exceção’ em que vivemos é a 

regra ».(VIII)  Nessa passagem, Benjamin faz referência não somente ao advento do Fascismo, que a 

social-democracia foi incapaz de evitar, mas como um todo ao estado de dominação no qual nos 

encontramos. Somente a partir de uma outra forma de leitura da história, que não tenha como base o 

conceito de progresso,  será possível « provocar um verdadeiro estado de exceção », que fuja à regra 

do que vem sendo estabelecido pelas classes dominantes e provocar uma ruptura do contínuo da 

história pressuposto pela ideia de progresso.  

Teses específicas : 

I. « O progresso, tal como o imaginavam as cabeças dos social-democratas, era [...] um progresso 

da própria humanidade », « um progresso que nunca estaria concluído » e « essencialmente 

imparável »(XIII). Esses atributos convergem para a ideia de que « um progresso do gênero humano 

não se pode separar da ideia de sua progressão ao longo de um tempo homogêneo e vazio ». Para a 

Social-Democracia haveria então uma relação de causalidade entre os vários momentos da história e, 

nesse sentido, a Revolução seria vista como algo necessário.  

 

II. « O trabalho é o nome do redentor dos novos tempos. Na melhoria do trabalho […], é nisso que 

consiste a riqueza, que agora será capaz  de tornar realidade o que até agora nenhum redentor foi 

capaz de fazer. » (Josef Dietzgen)(XI) Parte do conformismo atribuído à Social-Democracia estaria no 
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fato de ela acreditar que o progresso da técnica pela dominação da natureza, independentemente dos 

seus usos, teria como consequência necessária o progresso social. A ideia de libertação das classes 

trabalhadoras, « de que elas estavam integradas na corrente dominante », não leva em conta, no 

entanto, os retrocessos da sociedade : « O trabalho, tal como agora é entendido, tem como finalidade 

a exploração da natureza, que é contraposta, com ingênua complacência, à exploração do 

proletariado. » 

 

III. « O sujeito do conhecimento histórico é a própria classe lutadora e oprimida » Presente já em 

Marx, no Movimento Espartaquista e em Blanqui , a consciência de que cabe às próprias classes 

vingar-se e com isso promover uma libertação das gerações passadas é vista como suspeita pela a 

Social- democracia, para quem o sujeito histórico seria a classe trabalhadora, responsável somente 

pela salvação das gerações futuras.  Segundo Benjamin, « essas classes desaprenderam tanto o ódio 

como o espírito de sacrifício. Pois ambos se alimentam da imagem dos antepassados oprimidos, mas 

não do ideal dos descendentes livres » 

 

(2) « Um anjo que parece preparar-se para se afastar de qualquer coisa que olha fixamente. Tem 

os olhos esbugalhados, a boca escancarada e as asas abertas. O anjo da história deve ter esse 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 lhes lança aos pés. Ele 

gostaria de parar para acordar os mortos e reconstruir, 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 não as consegue fechar. Esse vendaval arrasta-o imparavelmente para o futuro, a que ele volta as 

costas, enquanto o monte de ruínas à sua frente cresce até o céu. Aquilo a que chamamos o progresso 

é este vendaval » (IX) 

Teses Específicas : 

I. A Historiografia tradicional tem como concepção de tempo « homogêneo e vazio », a partir do 

qual os fatos históricos somente se encaixam a medida que são descobertos pelo historiador, o que 

culmina em uma história universal. « A verdade do passado não pode nos escapar » (Keller, V) 

Justamente por contar a história como aparentemente ela é, e não levar em conta  tudo aquilo que 

não foi possível ser, essa historiografiatem como método a empatia, que tendo« por objeto o 

vencedor serve sempre aqueles que, em cada momento, detêm o poder. » Da mesma forma, o 

processo de transmissão da cultura e dos bens culturais reproduz a mesma relação de dominação : 

« Não há um documento de cultura que não seja também documento de barbárie. E, do mesmo modo 
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que ele não o pode o processo histórico em que ele transitou de um para o outro. » Cabe ao 

historiador materialista a escritura de uma outra história, « escovar a história a contrapêlo ». 

 

II. Em contraposição ao método aditivo do historicismo, o método da historiografia materialista é 

contrutivo : « Quando o pensar se suspende subitamente, numa constelação carregada de tensões, 

provoca nela um choque através do qual ela cristaliza e se transforma numa mônada. O materialista 

histórico ocupa-se de um objeto apenas quando este lhe apresenta como uma tal mônada. Nessa 

estrutura, ele reconhece o sinal de uma paragem messiânica do acontecer ou, por outras palavras, o 

sinal de uma oportunidade revolucionária na luta pelo passado reprimido. E aproveita essa 

oportunidade para forçar uma determinada época a sair do fluxo homogêneo da história » Para 

Benjamin, cabe ao materialista histórico captar a imagem histórica tal como ela se apresenta a nós, 

mesmo que de maneira fugidia, sob a forma de uma iluminação em um momento de perigo. É 

necessáriaa conservaçãodessa imagem do passado, não deixá-la escapar,  no entanto essa imagem 

pode ser irrecuperável caso o presente não se reconheça como intencionado nesse passado, ou seja, 

caso não haja interesse e o esforço de recolher os fragmentos  desse passado e reescrever uma nova 

história. « Enquanto o historicismo propõe a imagem ‘eterna’ do passado, o materialista histórico faz 

desse passado uma experiência única ».  O tempo da história é preenchido pelo Agora, que representa 

justamente o salto do passado no presente, a destruição ao contínuo da história.  O passado, no 

entanto, já « traz em si um index secreto que o remete para a redenção »,  e cabe as gerações atuais, 

com sua « tênue força messiânica », dar ao passado sua plenitude, « atiçar no passado a centelha da 

esperança ».  Somente quando cada um dos momentos do passado puder ser citado, e assim 

remetido do passado ao presente, e tornado assim ato,a destruição do contínuo da história será 

possível e a humanidade será redimida. 
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