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RESUMO 
 
Esta tese se propõe a encontrar um princípio formativo em Walter Benjamin. Seus 

textos sobre educação, sobre o jogo, sobre o brinquedo e sobre o teatro infantil 

fazem parte de uma rotina assistemática de delimitação desse princípio. Por meio 

deles, foi possível visitar um panorama mais amplo e determinante em sua obra, 

daquilo que está na relação entre experiência e transmissão. Desde os primeiros 

textos de juventude até as consagradas Teses sobre o conceito de história (1940), o 

problema da transmissão e de sua plasmação como experiência esteve sempre 

preso à construção de uma filosofia da história crítica do historicismo e 

emancipadora do destino e da culpa. Justamente por estar sempre trabalhando na 

fronteira entre a transmissão e a construção da história, Walter Benjamin desenvolve 

uma peculiar teoria da experiência. É, exatamente, ela que problematiza a relação 

entre tempo e linguagem: seja com a tradição filosófica, seja com o mundo moderno 

capitalista. Para compreender esse desenvolvimento assistemático e entrecruzado 

de sua teoria da experiência fizemos - como talvez ele o fizesse - uma experiência 

com seus textos. Nesta, aparece-nos um Benjamin que dá um passo fora da 

dialética, mas, no entanto, em favor dela. A experiência, para ele, é 

necessariamente devedora do modo como opera a transmissão. E a transmissão, 

devedora de um trabalho de velamento sobre um furo de sentido arcaico na 

linguagem e na cultura que determina o modo como experimentamos o tempo 

historicamente vivido. A transmissão se apresenta, assim, como o nexo temporal da 

experiência. Esse nexo não se funda em relações de causa e efeito, é um nexo de 

culpa. É nesse sentido que Benjamin pode ver com um bom olhar político a pobreza 

de experiência da vida moderna. Dentro daquilo que chamou de nova barbárie 

demonstra uma experiência que pode redimir nossa dívida com o passado. É um 

truque que salva aquilo que foi excluído e abre as possibilidades de um presente 

vivido na concretude do desejo. Essa posição com relação à experiência e ao 

tempo, Benjamin viu na infância, assim como na tarefa revolucionária. Elas têm o 

poder de consolidar um nexo que não se institui, que não faz necessário, que faz do 

mais arbitrário o mais legítimo. As Jornadas de Junho de 2013 fazem jus a essa 

experiência. Terminamos e começamos esta tese com elas. 

 
 
Palavras Chaves: Walter Benjamin. Transmissão. Experiência. Linguagem. Culpa. 



 

 

ABSTRACT 
 

 
This thesis aims to find a formative principle in Walter Benjamin. His writings on 

education, about the game, the toy and the children's theater are part of an 

unsystematic routine to define that principle. Through them it was possible to visit a 

broad and decisive outlook in his work, concerning the relationship between 

experience and transmission. Since the first youth texts to the consecrated Theses 

on the Philosophy of History (1940), the problem of transmission and its plasmation 

as experience has always been attached to the construction of a philosophy of 

history that shall ask a critique of historicism and that emancipate the fate and blame. 

Precisely because he always had been working on the border between the 

transmission and the construction of history, Walter Benjamin was able to develop a 

peculiar theory of experience. It is precisely this that problematizes the relationship 

between time and language: it with the philosophical tradition, is with the modern 

capitalist world. To understand this unsystematic and crisscrossed development of 

his theory of experience is that we did - as perhaps he could do - an experience with 

their texts. This theory reveals a Benjamin who takes a step out of dialectics, but, 

however, in favor of it. The experience, for him, is necessarily liable for the way it 

operates the transmission. And the transmission, liable for a work of veiling on an 

archaic gap of meaning in language and culture that determines how we experience 

the time lived historically. The transmission appears as the temporary nexus of 

experience. This nexus is not based on cause and effect relationships, it is a nexus 

of blame. It is in this sense that Benjamin can see with a good political look at the 

experience of poverty of modern life. In what he called new barbarism demonstrates 

an experience that can redeem our debt with the past. It's a trick that saves what was 

excluded and opens up the possibilities of this one who lived in the reality of desire. 

This position regarding the experience and the time Benjamin saw in childhood, as 

well as the revolutionary task. They have the power to build a connection that is not 

imposing, which is not necessary, which makes the more arbitrary the most 

legitimate. The June 2013 Journeys are entitled to this experience. We finished and 

started this thesis with them. 

 

Keywords: Walter Benjamin. Transmission. Experience. Language. Blame. 
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1 INTRODUÇÃO 

O primeiro momento dessa pesquisa é continuidade e desenlace do 

trabalho desenvolvido no período de mestrado que resultou na dissertação intitulada 

Mito e História: a crítica do destino e da mera vida em Walter Benjamin (1916 - 

1925).  Esse trabalho estava decidido a encontrar as bases da filosofia política de 

Walter Benjamin em seus textos de juventude. Essa pesquisa deparou-se com a 

amplitude e profundidade das obras desse período, em especial na Origem do 

Drama Barroco Alemão1: obra esboçada em 1916 e escrita entre 1924 e 1925 como 

candidatura à livre docência na Universidade de Frankfurt  - o que não se 

concretizou. Logo, e subsumindo a ousadia inicial, o projeto foi tomado pelo desejo 

interpretativo dessa fase de juventude do autor. A divisão estabelecida comumente 

pelos intérpretes de sua obra entre um jovem Benjamin teológico e metafísico, e um 

maduro pensador marxista, levou-nos a uma interrogação em torno destes textos, 

pois nos pareceu uma interpretação mecânica na caracterização do 

desenvolvimento de seu pensamento. É certo que seus textos de média idade 

privilegiam a crítica literária com base numa filosofia da arte e da linguagem, mas, 

junto a estas, desenvolve-se também uma interpretação filosófico-histórica bem 

comum aos seus textos da fase materialista. Nesse modo interpretativo da obra de 

arte, observamos e recortamos um conteúdo ético e político fundamental: a crítica 

da forma mítica do tempo. Já podemos situar tal crítica nas primeiras páginas de 

Drama Barroco e Tragédia na Origem do Drama Barroco Alemão:  

(...) mas a verdade é que os episódios enumerados não se referem à 
substância temática do drama barroco, mais ao núcleo mesmo de sua arte. 
Seu conteúdo, seu objeto mais autêntico, é a própria vida histórica, como 
aquela época a concebia. Nisso ele se distingue da tragédia, cujo objeto 
não é a história, mas o mito, e na qual a estatura trágica da dramatis 
personae não resulta na condição atual, radicada na monarquia absoluta, e 
sim de uma condição pré-histórica, radicada no heroísmo passado.2 

Essa passagem indica, assim como todo o desenvolvimento da obra 

sobre o Trauerspiel, que o problema estético da diferenciação entre as categorias da 

Tragédia e do Drama Barroco não se resume a um sociologismo literário que articula 

                                                           
1 BENJAMIN, W. A origem do drama barroco alemão. Trad. bras. Sérgio Paulo Ruanet. São Paulo: 
Editora Brasiliense, 1984. Título original: Ursprung des deutschen Trauerspiels. Gesammelte 
Schriften. I-1. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1991.  
2 Idem, p. 86; GS, I-1, p. 242 e 243. 
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mecanicamente realidade e conteúdo da obra, nem mesmo a um completo 

abandono da historicidade destas formas, mas a uma compreensão mais complexa 

da relação entre tempo e linguagem. Podemos ver que “o núcleo mesmo de sua 

arte”, que Benjamin investiga nessas categorias, desemboca nos conceitos 

filosófico-históricos de mito [Mythos] e história [Geschichte]. Aqui, para Benjamin, 

estas não são categorias do conhecimento: são formas de apresentação de uma 

consciência sobre o tempo histórico.  

A busca por compreender mais precisamente esse sentido benjaminiano 

do conceito de mito e, por desdobramento, sua oposição como história, significou 

um retorno aos textos anteriores a 1925 para procurar por indícios que ajudem a 

compreender as famosas Teses sobre o conceito de história. O exame dos textos 

Crítica da Violência, de 1921, e As Afinidades eletivas de Goethe, de 1922, e sua 

inserção numa continuidade no modo interpretativo da oposição entre Tragédia e 

Drama Barroco possibilitam uma confirmação parcial, porém necessária, para o 

desenvolvimento conceitual da dissertação sob a centralidade da oposição entre 

mito e história. No entanto, nosso recorte, atencioso demais em encontrar um 

materialismo benjaminiano escondido em sua juventude metafísica, fez-nos passar 

com certa ingenuidade sobre a fundamentação dessa complexa relação entre tempo 

e linguagem, entre uma metafísica da linguagem articulada a conteúdos teológicos 

messiânicos que tem desdobramentos ético-históricos extremamente pertinentes à 

compreensão do tempo histórico. É essa fundamentação da relação entre tempo e 

linguagem que agora nos falta, exigindo uma revisão mais criteriosa da teoria 

estética e histórica de Benjamin nesse período. A  pergunta que estávamos sempre 

a fazer era se já não estaria, nas construções teórico-críticas da relação entre tempo 

e linguagem, a crítica da sociedade burguesa que veríamos depois na especificidade 

de sua interpretação do marxismo e, assim, em suas teses sobre a história. 

A busca por uma fundamentação dessa relação entre tempo e linguagem 

em Benjamin perde o sentido se considerarmos que sua verdade nos aguarda em 

um conjunto de conceitos articulados num sistema. Esse fundamento é menos uma 

descoberta de categorias universais de uma suposta teoria do conhecimento desse 

autor e mais a elucidação de um modo investigativo que pressupõe uma 

autenticação com a imanência dos seus textos. Isto é, refere-se ao modo operante 

de uma dialética peculiar de Walter Benjamin, e, nela, uma contribuição para a 
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apresentação de sua filosofia da linguagem e da história.    

As Jornadas de junho de 2013 interrompeu esse trabalho. Uma 

interrupção material e teórica. Depois da experiência com as maiores manifestações 

autônomas que a história do Brasil já experimentou, esta pesquisa recomeça 

perguntando-se sobre o caráter formativo que  dessa experiência pode advir. O 

esforço em delimitar um princípio formativo em Walter Benjamin nos colocou em um 

caminho bastante fértil para entender o problema da relação entre tempo e 

linguagem já em pauta no início da pesquisa. Encontramos a conjunção entre uma 

filosofia da linguagem marcadamente teológica e uma teoria da história crítica do 

historicismo na ideia de experiência. Resolvemos então seguir esse curso.  

No  primeiro capítulo, buscamos apresentar o conceito de experiência nos 

textos principais nos quais trata da questão. Principalmente em Experiência e 

pobreza de 1933. Todo esse capítulo é um trabalho de ruminação desse texto. 

Vimos que a experiência traumática com a arbitrariedade dos grandes genocídios, a 

generalização da técnica e a alienação assalariada do trabalho situaram os homens 

numa outra posição com a relação à morte e, portanto, também com a transmissão. 

A garantia de uma univocidade de sentido e de tempo da experiência cultural está 

na salvaguarda de um trabalho de esquecimento de um índice negativo fundamental 

da cultura, o qual vimos através do velamento da morte arcaica do pai totêmico - 

uma morte simbólica que não se consuma enquanto morte real. Esse trabalho do 

esquecimento é o véu que encobre o contato direto com a cena arcaica, e, ao 

mesmo tempo, implica a força da transmissão da experiência, sua forma mesma 

enquanto suprimento do que falta, enquanto dívida e culpa. É justamente a posição 

do trabalho do esquecimento frente a essa negatividade -  que é matriz da própria 

transmissão, que é a força que mantêm o nexo de culpa entre os acontecimentos - 

que é determinante com relação à experiência. Esse esquecimento só é operativo 

com a consumação de uma segunda morte: a morte real do pai particular. É ela que 

vela e, nesse velamento, possibilita ao agir moral do pai ocupar a valência da 

transmissão que o seu encobrimento mesmo criou. O blefe tem a função de velar, de 

deixar livre a valência da transmissão do parricídio – que sem a operação de lei da 

morte real do pai particular que ocupa essa valência, apresentar-se-ia como uma 

dívida sem substância, uma culpa natural. É essa função de coexistência e 

velamento do blefe que se perde com a experiência material da morte arbitrária na 
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modernidade.  

É frente à impossibilidade de dar valência à transmissão sem substância, 

à manifestação sub-reptícia da culpa mesmo, que uma nova  - porém arcaica – 

experiência se constitui. Semelhante à lógica do culto aos tabus, a nova barbárie – 

assim Benjamin designa essa nova experiência – opera um deslocamento que 

reprime e presentifica arbitrariamente este índice negativo em objetos signos do 

temor. Um tipo de experiência que não mais realiza uma mediação do agir histórico 

com o seu tempo, sendo experimentada como natural. É esse funcionamento 

arcaico que observou Benjamin na arbitrariedade das relações entre corpo e fome, 

justiça e direito, economia e inflação.   

No segundo capítulo, pusemo-nos a tarefa de encontrar a propositividade 

de Benjamin com relação à experiência traumática da modernidade. Vimos no 

primeiro capítulo a importância que tem a ideia de esquecimento para esse autor e 

fomos em busca de sua delimitação. Benjamin é um autor pouco sistemático, então 

resolvemos seguir seus rastros para encontrar essa propositividade. Os últimos anos 

de correspondência entre Benjamin e Adorno nos ajudou a encontrar esse caminho.  

Diz ele numa carta de 1940: 

Não resta dúvida que o esquecimento, por você lembrado na discussão  da 
aura, é de grande importância. Reservo a possibilidade de uma  distinção 
entre esquecimento épico e esquecimento reflexivo. Queira  por favor não 
considerar uma evasiva se não me aprofundo hoje nessa problemática.(...) 
Parece-me inevitável que no curso dos meus trabalhos terei de me 
confrontar com a questão por você levantada. (Não sei se logo na 
sequência do “Baudelaire”.) O primeiro a fazer será então remontar ao locus 
classicus da teoria do esquecimento, que para mim, como você sabe muito 
bem, representa “O loiro Eckbert”.3  

Resolvemos então cumprir essa tarefa que Benjamin nos deixou: discernir 

esquecimento reflexivo e esquecimento épico. Para isso fomos visitar esse  belo 

conto fantástico de Ludwig Tieck, que Benjamin situa como o locus classicus da sua 

teoria do esquecimento. A fertilidade desse texto é impressionante. Determinou toda 

a escrita desse segundo capítulo. Através dele, assim como com  Karl Kraus - 

dramaturgo e escritor austríaco contemporâneo de Benjamin de quem ele gostava 

muitíssimo  - chegamos a uma distinção entre esses dois tipos de esquecimento.  

O terceiro capítulo divide-se em dois momentos. Na primeira parte, 
                                                           
3   Carta de Benjamin a Adorno. Paris, 07.05.1940. p. 458.  
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observamos os  textos que estão atravessados pela questão objetivamente 

educativa. São muitos, porém breves. Mas isso não retira deles a qualidade 

impressionante em delimitar o problema da transmissão no processo educativo. Nos 

seus textos, sobre o brinquedo ou sobre a boneca está sempre posto a 

peculiaridade da relação entre gerações. Está sempre posta a dialética entre a 

transmissão  formal e sistemática, presa quase sempre  - no caso dos brinquedos – 

a um ideal de criança a se “forjar”, e uma verdade transmitida na periferia dos 

objetos em jogo.  O que está na periferia do brinquedo, da ideia que compõe sua 

forma, é o seu caráter  material: o que necessariamente está excluído do processo 

de constituição da ideia do brinquedo, do trabalho que lhe dá forma. É novamente 

em negativo que Benjamin privilegia ver o processo de transmissão, e nesse, um 

tipo de experiência salutar com a criação e a fantasia. Um encontro com uma ideia 

de pedagogia que não é método no seu sentido stricto, como sistema de aplicação 

sistemático de uma ideia de desenvolvimento político ou cognitivo. Mas uma 

suspensão do próprio procedimento em favor de uma determinação consciente de 

sua elaboração subjetiva e histórica. Trabalharemos aqui com o teatro épico de 

Bertolt Brecht. Uma interlocução cara e preciosa nos últimos anos de  produção do 

autor. A segunda parte pretende ser um experimento, diríamos  brechtiano, de 

interpelar um dos maiores momentos de ruptura social com o controle mercantil da 

experiência. Não queremos uma apresentação historiográfica da Jornadas de junho  

de 2013. Queremos fazê-la pensar sob a perspectiva do espetáculo social que 

produziu e que provocou um momento de suspensão das representações sociais 

que cristalizam esses momentos de ruptura. A insignia desse estranhamento, o 

caráter material que possibilita essa suspensão são as barricadas. 

Walter Benjamin é um autor querido por sua excentricidade. 

Principalmente quando ela é posta contra o materialismo histórico de Marx. As 

novas cores da teoria crítica contemporânea interpretam esse xeque em sua 

consumação. Isso é um erro. Tendem na direção da excentricidade como um fim em 

si mesmo. Até os seus últimos dias, que Benjamin escolheu que o fossem, lutou 

para que nada que escrevesse pudesse ser apropriado pelo fascismo. As lentes 

coloridas que observam a crítica prática da economia política só veem um conflito de 

ideias onde há um disputa por coisas materiais. Para eles, as melhores opiniões em 

debate vencerão. Uma ética da diferença pouco grata com aquilo que se fez e 
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apologética daquilo que se disse. O problema da transmissão da experiência para 

Benjamin se põe justamente quando as ideias vencem em detrimento daquilo que foi 

feito. E não se trata aqui de uma oposição hipostasiada entre teoria e prática, mas 

de uma posição que guarda sua radicalidade na afirmação de que é exatamente 

onde o fazer erra, que a ideia pode consolidar-se. A excentricidade de Benjamin 

deve-se à sua busca incessante por isso que não faz parte da narrativa histórica - 

disso que não cristalizou-se enquanto palavra, lei, narrativa. Está longe do sentido, 

mas perto da contradição. Por isso, sua poesia, teologia e estética estão sempre, 

desta vez, em guarda com o materialismo de Marx. Benjamin escreve cartas à Marx, 

mas publica apenas seus mata-borrões. Para experimentar um encontro com um 

princípio formativo em Benjamin  foi preciso se valer dos seus mata-borrões.   
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2 EXPERIÊNCIA E TRANSMISSÃO 

As últimas cartas de Walter Benjamin são um verdadeiro epílogo. 

Diferentes da abertura narrativa da maioria dos seus textos, elas estão cheias de 

uma atmosfera de fecho. São as ruínas de uma época que ele vê e antecipa. Não 

seria diferente para qualquer judeu alemão exilado em Paris sob a ocupação nazista 

e com poucos recursos materiais para  sobreviver. Um dos seus últimos 

correspondentes antes de suicidar-se na fronteira entre a França e a Espanha foi 

Theodor W. Adorno. Há um denso diálogo teórico nesse momento, cifrado muitas 

vezes por conceitos de uso em comum, como em poucos momentos se vê na 

correspondência entre os dois. Benjamin está disposto a responder às críticas, a 

falar sobre o seu tesouro, o seu truque4, como poucas vezes esteve, frente aos 

inúmeros comentários críticos de Adorno. Respostas estas que o excêntrico 

Benjamin sempre deveu aos seus interlocutores. Em alguns momentos, para Bertolt 

Brecht uma posição mais materialista e militante; para Gershom Scholem uma 

assunção do teor teológico dos seus textos e, para Adorno, o rigor na articulação 

dialética que para o amigo sempre lhe faltava.  

Numa dessas cartas, alguns meses antes da sua morte, Benjamin se 

refere mais uma vez à ideia de experiência. Apostemos, introdutoriamente, sem 

precisar ainda o desenvolvimento dessa ideia em sua obra, no tratamento que 

confere a esta questão nesse momento especial. Diz ele a Adorno, em maio de 

1940: 

Por que lhe esconder que as raízes da minha “teoria da experiência” 
remontam a uma recordação de infância? Meus pais saíam para passear 
conosco, como é natural, onde quer que passássemos a temporada de 
verão. Nós os irmãos éramos dois ou três. Aquele em que penso aqui é 
meu irmão. Após termos visitado uma ou duas das atrações obrigatórias de 
Freudenstadt, de Wengen ou de Schreiberhau, meu irmão costumava dizer: 
“Que lá estivemos, isso estivemos”[Da wären wir nun gewesen]. A 
expressão imprimiu-se indelevelmente em mim.5 

A recordação narrada por Benjamin promete revelar a Adorno as raízes 

                                                           
4 Termos usados por Benjamin em Experiência e pobreza 1933 e em O surrealismo: o último 
instantâneo da inteligência europeia 1928, os quais  servem de cifra em algumas conversas com 
Adorno.  
5  ADORNO, Teodor W. Correspondência, 1928 – 1940/ Theodor W. Adorno, Walter Benjamin;  
tradução José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Editora Unesp, 2012. Carta dirigida à T.W. 
Adorno em maio de 1940. p. 457; GS, Briefe, p. 848. 
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de sua ideia de experiência. No entanto, mesmo que dirigida ao amigo que foi seu 

principal correspondente desses últimos anos, a sentença é muito pouco objetiva 

para aquilo que anuncia destinar-se. Diferente da formalidade com que escrevia 

normalmente a Wiesengrund Adorno, aqui ele nos apresenta uma pequena 

narrativa, imprecisa e incomum se comparada ao restante do texto da carta. A forma 

que Benjamin utiliza contrasta com a forma mais clara e precisa do restante do texto, 

o qual responde às críticas de Adorno aos seus últimos escritos sobre Baudelaire, 

enviados para publicação na Zeitschrift für Sozialforschung. É interessante dar 

relevância a essa marca expressa na mudança da forma quando a narrativa da 

lembrança se inicia.  

Podemos pensar, se olharmos para a radicalidade política do momento 

que vive, num jogo com seu interlocutor - jogo que pretende fazer ver o 

funcionamento da transmissão e que abordou em vários textos sobre experiência, 

memória e a narratividade.6 Temendo não escapar ao avanço do fascismo na 

Europa, ele anuncia a origem de sua teoria da experiência a Adorno. Propõe-se a 

esclarecer a questão em debate com seu correspondente. No entanto, a teoria não 

se explica com a narrativa, nem a torna mais clara teoricamente, tal como sempre 

demandou seu ávido interlocutor. Não há, antes ou depois da passagem citada, 

articulação nenhuma que a torne previsível, objetivável. Ao contrário, há uma 

atmosfera alegórica que solicita ser decifrada, experimentada pelo seu 

correspondente. Como se trata de uma recordação e de impressões pessoais que 

seu correspondente deve pouco compartilhar, esse segredo da teoria que Benjamin 

pretende revelar encontra-se atravessado por um trabalho de interpretação, meio às 

cegas, da alegoria que ele mesmo expõe. Uma interpretação que é devedora menos 

de uma verdade que nela está contida a priori e mais do que seu correspondente 

poderá fazer com ela. Se não é exagerado pensar num movimento de transferência 

entre mestre e discípulo nesse momento, já que a primeira verdade dessa parábola 

deixada a Adorno consiste em simplesmente incitar o desejo do encontro com esse 

tesouro teórico que é anunciado por Benjamin. Essa primeira verdade do que se 

apresenta como uma teoria da experiência que nosso autor parece querer revelar 

                                                           
6 Para lembrar a parábola do início do texto Experiência e Pobreza. Antes da morte, um velho revela 
aos seus filhos que há um tesouro enterrado nos vinhedos que cultivavam. Depois da morte do pai, 
os filhos cavam e nada encontram. No entanto, naquele ano, as vinhas produziram mais do  que 
qualquer outra da região. 
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encontra-se no jogo dessa interlocução, na forma como ele escolhe estabelecer a 

transmissão com seu correspondente. Nos faz pensar que sua ideia de experiência 

está implicada na forma daquilo que é enunciado, no como da sua transmissão. 

É incomum ver Benjamin referir-se abertamente ao seu trabalho crítico ou 

historiográfico como uma teoria. Isso nos permite ver a ambiguidade que há nas 

aspas postas em “teoria da experiência”, ínsita na lembrança por ele descrita. O 

autor se recusa a dizer que a permanência da ideia de experiência em sua obra faz 

parte de um sistema filosófico fechado, pronto. Mas não deixa de dizer, talvez pela 

força com que o momento em que vive  o convoca a fazer, que há uma aplicação 

sistemática dessa ideia em sua obra, que é possível falar agora de sua permanência 

como algo determinante na diversidade dos trabalhos que escreveu. Assim, a 

ambiguidade do grifo ora alimenta a ideia de uma origem reveladora, ora a sensação 

de que não há uma teoria da experiência de fato. O porquê dessa ausência de 

precisão nos põe a pensar, novamente, no jogo que está posto na interlocução com 

seu correspondente. Ela parece figurar como uma isca fática que atrai a atenção, 

que força que uma transmissão se estabeleça. A força necessária para a abertura 

de sentido, antes que o sentido do que está sendo comunicado se consume, parece 

ter sido alcançada com a ambiguidade da sentença.  É com esse gesto narrativo de 

abertura de um sentido ainda por ser consumado que já podemos perceber a 

importância do vínculo que há entre a teoria da experiência, que Benjamin quer 

comunicar, com a forma da transmissão. Essa relação entre experiência e 

transmissão, afinal, é o problema de muitos textos escritos pelo autor.  É a partir do 

problema do lugar e do funcionamento da transmissibilidade na modernidade que 

podemos ver a permanência do conceito de experiência em Benjamin. Mais ainda: 

quais são as forças que estão implicadas do ponto de vista ético nessa 

transmissibilidade? Quais as forças que estão implicadas na disputa política dessa 

transmissão? Enfim, como fazê-la? 

É interessante notar que também no conteúdo da lembrança descrita por 

Benjamin uma outra interlocução é construída: desta vez entre Benjamin e seu irmão 

mais novo, Georg7. Nela, quem sabe, uma outra matiz de sua ideia de experiência. 

                                                           
7 Em 1940, Georg Benjamin já estava preso no campo de concentração de Mahausenn  desde 1936, 
condenado por alta traição pelo regime nazista. Lá morre em 1942. Foi médico pediatra e militante 
ativo do KPD (Partido Comunista da Alemanha), tendência revolucionária à esquerda do Partido 
Social-Democrata Alemão, o mesmo de Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo. 
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Apostemos na nossa interpretação.  

Na recordação descrita por Benjamin, ele, junto a seus pais e seus 

irmãos, viajam de férias e conhecem as atrações turísticas ordinárias das cidades 

pelas quais passam. Após a visita, seu irmão, e isso lhe marca inesquecivelmente, 

dizia sempre com cuidado: Que lá estivemos, isso estivemos. Contrariamente ao que 

seria de costume, Georg não descreve os melhores lugares que visitou, não julga 

qual dos monumentos visitados foi o mais interessante, qual então era o mais bonito 

que o outro. Não são os acontecimentos materialmente vividos que decide recordar. 

Não descreve com uma pretensão factual. Lembra e conta sua experiência com uma 

comum expressão idiomática alemã - Da wären wir nun gewesen  -  que significa, 

sumariamente, com um certo tom de encerramento do diálogo, lá estivemos. O 

espanto de Walter Benjamin se deve ao uso repetido dessa sentença por seu irmão. 

Talvez, inicialmente, porque, em detrimento do acontecido, seu irmão reserva da 

experiência apenas o desejo de dizer que fez e que viveu. Excluindo uma 

certificação factual do vivido, reivindica o pertencimento ao acontecido como um 

Aedo que se encontra com a verdade do que diz na sua própria autoridade de 

narrar. Mas, diferente do poeta épico, Georg não conta nada.  

Deve ser, por um lado, essa ausência de sentido imediato da sentença e, 

por outro,  o desejo do irmão nela investido, que marca Benjamin tão 

definitivamente. Semelhante à forma da transmissão com a qual Benjamin entrega 

sua teoria da experiência a Adorno, o que está em jogo na sentença de Georg é o 

investimento no trabalho da transmissão e o desejo que este carrega. Também 

Georg deixa a Benjamin, como um blefe, o sentido da expressão, para que venha a 

ser interpretado depois. A ausência de sentido, seu caráter obscuro e enigmático, é 

o que marca e determina a permanência da lembrança para Benjamin. Primeiro com 

Adorno, depois com Georg, o que parece estar em questão no jogo da interlocução 

é o funcionamento desse modo de permanecer.  

Uma questão se põe a partir dessa interpretação. O que opera como força 

fundamental da transmissibilidade é menos a qualidade dos bens culturais que se 

pretende comunicar e mais a de um inacabamento daquilo que se encontra em jogo 

na transmissão. É esse inacabamento que força o trabalho da memória. O elo que 

impele o narrador num movimento ascendente, assim como o da memória, que o faz 

aceder ao passado, é a condição inacabada do sentido de um determinado 
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momento vivido. Benjamin diz, na correspondência a Adorno, que a raiz de sua 

teoria da experiência encontra-se numa recordação que o marca profundamente. É 

em direção a ela que ele retorna para dizer que uma teoria foi feita em seu favor. 

Melhor, que esteve sempre a voltar nessa direção em favor do seu sentido 

inacabado. Ele não parece querer dizer que a raiz de sua teoria se encontra 

positivamente num acontecido que de forma mágica lhe revelou um enigma, mas a 

refere justamente a um acontecimento que não se realiza plenamente, 

acontecimento sobre o qual a narrativa marcada pela falta impele ao desejo de 

reconstituição da memória e, pois, de constituição dessa teoria. Sua teoria fez-se, 

assim, em sucessivos retornos a um momento específico que Benjamin pode agora 

recordar e descrever ao seu interlocutor.    Num trabalho de recordação de um 

momento de inacabamento emblemático, o acontecimento lhe aparece agora com 

uma função de início, um suposto início de uma cadeia que se desenvolveu mais 

tarde numa teoria. Poderíamos dizer, já que sua teoria da experiência estava para 

ser revelada nesse acontecimento narrado, que a ideia de experiência de Walter 

Benjamin é devedora de um momento no qual a experiência não se realizou por 

completo. A transmissão da experiência seria devedora de sua impossibilidade 

mesma de realização,  devedora de um momento de esquecimento fundamental e 

de inacabamento interpretativo. Algo como um mito fundador, no entanto, sem 

conteúdos morais ou éticos próprios ao que essa ideia antropológica normalmente 

carrega.  

É esse momento de uma experiência não acabada - momento 

supostamente inicial de sua teoria, onde um inacabamento do sentido opera um 

forçamento necessário ao trabalho da memória - que Benjamin, antes da morte, 

parece estar descrevendo a Adorno. Se não foi à toa a pequena narrativa por ele 

deixada, podemos seguir com mais seriedade os seus vestígios. A interpretação do 

trabalho da memória de Georg pode nos ajudar a descer mais um pouco no caminho 

dessa raiz da ideia de experiência de Benjamin.  

O lá estivemos de Georg, sentença que resulta do seu trabalho de 

recordação das viagens que fez, indica uma certa distância e uma diferença entre o 

que ele viveu e o que pode narrar do que viveu. O ar definitivo da expressão parece 

problematizar o que está em jogo no trabalho da recordação. Há uma diferença 

entre o que foi vivido - daquilo que foi experimentado sensivelmente - e o lugar do 
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sujeito que se autoriza a narrar. O acento da expressão lá estivemos separa o 

acontecimento de sua transmissão. Isso quer dizer que não há uma relação óbvia e 

causal entre o acontecimento experimentado e a experiência que se faz dele. A 

distância que guarda Georg com o passado em seu trabalho de lembrar as cidades 

que visitou interpõe um hiato que impede qualquer associação imediata, linear e 

empática com o presente. O passado é um acontecido, ele já o foi. O presente diz 

respeito ao sujeito que se autoriza a dizê-lo. É também o caráter imprevisível e 

incomum da sentença de Georg que marca e obscurece o sentido que Benjamin 

pode fazer dela. Benjamin também a descreve pelo jeito de cuidar, pelo esmero 

[pflegen] com que seu irmão se utiliza da frase.  

Podemos considerar esses detalhes da expressão usada por Georg de 

uma maneira especial. Basta lembrar da importância que Benjamin confere à 

objetividade da língua.8 Assim, além do espanto com a ausência de informalidade 

que a expressão carrega, esse cuidado costumeiro, ressaltado por Benjamin na fala 

do seu irmão, pode indicar um olhar do autor em direção à literalidade que a 

expressão idiomática Da wären num gewesen pode guardar. O verbo sein no 

Konjunktiv é usado em muitas expressões com o fim de suavizar a sentença. Se é 

justo forçarmos uma leitura mais literal da expressão, o Konjuktiv II Plusquamperfekt 

em wären gewesen quer indicar uma condição ou possibilidade da realização da 

ação, assim como o subjuntivo em português. E, ainda, como no mais-que-perfeito 

em português, exige uma interlocução e, através desta, uma possibilidade de redimir 

o acontecido, uma espécie de segunda chance com o passado.9 Nesse sentido, a 

expressão cuidadosamente enunciada por Georg poderia literalmente ser traduzida 

assim: Ora, nós teríamos estado lá. (Poderíamos até completar a frase com um se 

quiséssemos!) Nesse sentido, a expressão traz um paradoxo interessante. Retirada 

do contexto, ela poderia ser primeiramente entendida na sua condição hipotética. 

Não estivemos lá, mas poderíamos ter estado, por que não? No entanto, Georg e 

sua família estiveram de fato nos lugares que visitaram. Novamente, a distância 

entre o acontecido e o narrado se apresenta aqui. O peculiar paradoxo da expressão 

de Georg nos diz que a condição para que essa relação se estabeleça, entre 
                                                           
8 ADORNO, Teodor W. Correspondência, 1928 – 1940 p. 435; GS, Briefe, p. 836. Carta à Adorno de 
23.02.1939 Contra a exigência dialética de Adorno nessas últimas cartas, Benjamin reivindica a 
qualidade da interpretação filológica. Diz ele, nessa mesma época, logo no início de uma carta de 
fevereiro de 1939 escrita a Adorno, em Paris: On est philologue ou on ne l'est pas! 
9 “Eu saíra se você entrara.” Assim como: “se eu tivesse chegado você não sairia”. 
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passado e presente, entre a experiência vivida e o sentido que dela fazemos ao 

narrá-la, deve-se à separação que fazemos entre o que foi vivido – seu fechamento 

na condição de acontecido – e a escolha política de como interpelá-lo. Esse lugar do 

passado como acontecido é a condição para uma outra transmissão: um outro 

passado deve ser constituído pela tarefa política com o futuro. Os passados cruzam-

se. Interpretando assim, poderíamos dizer que a ideia de experiência em Benjamin é 

devedora de dois atos: o de um esquecimento do sentido imediato e previsível que a 

causalidade da relação entre passado e presente possa vir a assumir (esquecimento 

esse que abre a possibilidade de recolocação do acontecido sob uma outra lógica 

significante) e o da tarefa política que se impõe em torno do objeto e da forma de 

estabelecimento dos laços com o presente através do desejo de construção do 

futuro.  

Podemos mensurar até onde fomos com essa interpretação ao olhar mais 

uma vez a interlocução entre Benjamin e Adorno. O tesouro revelado a Adorno por 

Benjamin nessa carta refere-se a uma correspondência imediatamente anterior, de 

fevereiro de 1940, na qual Adorno interroga: 

Não seria a aura sempre um vestígio de um traço humano esquecido na 
coisa e não estaria ela presa, justamente pelo tipo de esquecimento, àquilo 
que você chama de experiência? Quem sabe se possa até chegar a ponto 
de enxergar o fundamento da experiência subjacente às especulações 
idealistas no esforço de reter esse vestígio – e retê-lo exatamente nas 
coisas que se tornaram alheias. Talvez todo o idealismo, tão pomposa é sua 
aparição em cena, não seja nada mais do que uma daquelas “cerimônias” 
cujo modelo seu “Baudelaire” desenvolve de forma tão exemplar.10 

Não é necessário precisar tudo o que está em questão nesta passagem 

para perceber uma correspondência com o caminho que tomou nossa interpretação: 

experiência e esquecimento estão diretamente articulados. Adorno interroga se a 

ideia de experiência de Benjamin não seria exatamente um procedimento que 

resulta do tipo de esquecimento realizado. Se sua ideia de aura não seria um 

vestígio desse esquecimento, esquecimento que é determinante na constituição do 

tipo de experiência que se faz com relação ao tempo. O tipo de esquecimento 

parece ser a chave sobre a qual se debruça a excêntrica resposta de Benjamin e, 

segundo nossa aposta, esta chave se dirige às forças implicadas na consolidação da 

experiência na modernidade e, do ponto de vista ético, na importância da disputa 

                                                           
10 ADORNO, Teodor W. Correspondência, 1928 – 1940 p. 452.  
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política nesse campo da transmissão.  

Não seria justamente sobre isso que se pergunta Adorno quando se 

refere à experiência idealista? Não seria possível compreender a totalidade da 

experiência idealista com relação ao tempo - encontrar sua verdade, sua aura - no 

modo como esta experimenta o tempo, através daquilo que é esquecido na 

transmissão de sua experiência no tempo? Não poderíamos entender sua aparição 

pomposa na história através daquilo que nela está excluído? O que é esse tipo de 

esquecimento, esse momento de exclusão? Qual a importância de entender as 

coisas que “se tornaram alheias” na constituição de uma experiência com o tempo? 

A resposta de Benjamin parece acenar a certo “como” do esquecimento, ao trabalho 

da memória sobre ele realizado, determinante no modo como uma lógica de sentido 

atinge o presente. Para que avancemos na articulação, consideremos que é 

justamente nos primeiros textos de juventude de Benjamin que esse confronto com a 

noção de experiência do idealismo aparece. Comecemos por ele e vejamos como a 

questão se desenvolve. 

2.1 Experiência e Juventude 

 Em 1913, com 21 anos, Walter Benjamin é do círculo de militantes do 

movimento de reforma do ensino alemão, articulado por Gustav Wyneken, seu 

antigo professor da Landerziehungshein 11. Os textos escritos por Benjamin nesse 

período têm a atmosfera do encontro radical da juventude com seu tempo. São 

textos que interrogam a formação ética e a cultura tradicional alemã, num 

movimento de crítica do historicismo marcados por uma forte recepção nietzschiana 

dos conceitos de vontade e de história. Um desses ensaios, de forma quase jocosa, 

                                                           
11 Escolas Experimentais surgidas na Alemanha na virada do século XIX. Benjamin foi um de seus 
alunos entre 1905 e 1907. As Escolas eram internatos de campo alternativos e críticos do modelo de 
instrução escolar oficial alemã. Tratava-se, aqui, de ensinar a vida e de promover  o caráter a partir 
do desenvolvimento dos bons impulsos da natureza infantil e do cultivo de uma personalidade 
harmoniosa. Wyneken foi um professor de Benjamin e um crítico à esquerda da filosofia alternativa da 
escola. Não via no isolamento social uma resposta salutar à crítica da homogeneização da instrução 
escolar tradicional. Para ele, as Landerziehungshein sustentavam-se na ideologia do reencontro 
romântico com uma suposta natureza originária da vida comunitária, numa busca ingênua de uma 
racionalidade própria à esta natureza, numa experiência comunitária artificial que denegaria os 
problemas sociais do seu tempo. Depois de romper com a escola, Wyneken articula um movimento 
de reforma escolar chamado Jungenbewergung da qual Benjamin participaria. Com clara recepção da 
filosofia nietzschiana, o movimento tinha em mente um projeto de educação baseado numa reforma 
do espírito, na constituição de uma nova vontade e na inserção da juventude nas contradições do seu 
tempo. Ver: CHAVES, Ernani. Mito e História: Um estudo da recepção de Nietzsche em Walter 
Benjamin. São Paulo: Tese de Doutorado da USP, 1993.  
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problematiza as ideias de tempo histórico, transmissão e narratividade através do 

conflito político de gerações - do conflito político entre a juventude e aquilo que 

Benjamin nomeia geração dos pais. Esse texto intitula-se, precisamente, 

Experiência12.  

É como ferramenta crítica ao discurso que moraliza e banaliza o ímpeto 

juvenil que Benjamin desconstrói a ideia de experiência nesse texto. Ter experiência 

é, para os adultos, um signo de autoridade frente aos jovens. Pouco sabe a 

juventude e irresponsáveis são seus atos porque pouco viveram. Contra essa 

imprevisibilidade do ato juvenil, a experiência é reivindicada como uma verdade 

empírica que legitima o instituído. A lógica que lhe confere legitimidade sustenta-se, 

no entanto, numa práxis cultural de eterna dívida com passado. Ter experiência (e 

admiti-la) liga-se, necessariamente, ao reconhecimento do presente como um fim 

teleológico do passado. É nesse sentido que a posse da experiência assume um 

sentido histórico determinado: ela é resultado da aceitação vulgar e irrestrita do 

presente por uma geração e, para este fim, faz ver no passado a sucessão de 

causalidades que o constituiu como verdade. 

O tempo da experiência juvenil, na perspectiva consolidada da 

experiência adulta, é um momento contingente e irresponsável que poderia muito 

bem ser saltado em favor de uma necessária responsabilidade com o presente. 

Quer nos dizer Benjamin que essa moralidade própria da experiência adulta tem 

como fundamento uma noção de tempo histórico linear, casuístico. Todo ato, 

segundo esta montagem, deve estar concatenado com um sentido histórico, com 

uma lógica de sentido estabelecida pelas determinações políticas de manutenção e 

afirmação da estrutura social do presente. Assim, a vontade, a utopia juvenil, 

qualquer contingência que não esteja concatenada ao sentido histórico dado pelo 

instituído constituiria um erro histórico, um desperdício de tempo. Benjamin a 

designa “experiência com o eternamente-ontem” 13, assim referindo-se à experiência 

da vida vulgar burguesa que se consolidaria com essa noção de tempo. Carente de 

espírito, essa ideia de experiência não serve à formação da juventude, pois nela não 

haveria nenhum campo de possibilidades verdadeiramente aberto à tarefa futura.  

Sem essa possibilidade de mediação com a tarefa a realizar, com o “grandioso” 
                                                           
12 Benjamin, Walter. Experiência. In: Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. São 
Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2002. pg. 21-25. 
13 Ibidem, p.22. 



  27 

 

como nomeia o jovem Benjamin, a experiência com o tempo torna-se causa sui do 

sentido, do bem, da verdade. É contra essa ideia de experiência previsível e 

ordinária,  própria ao “tão poderoso curso do tempo” positivista, que ele vê nesse 

momento juvenil do erro uma outra experiência possível com o tempo, a qual 

nomeia, nesse texto, “nossa experiência”. 

Nós porém conhecemos outra coisa, algo que nenhuma experiência nos 
pode proporcionar ou tirar: sabemos que existe a verdade, ainda que tudo o 
que foi pensado até agora seja equivocado. Sabemos que a fidelidade 
precisa ser sustentada, ainda que até agora ninguém a tenha sustentado. 
Nenhuma experiência pode nos privar dessa vontade. Mas, será que em um 
ponto os pais teriam razão com seus gestos cansados e sua desesperança 
arrogante? Será necessário que o objeto da nossa experiência seja sempre 
triste, que não possamos fundar a coragem e o sentido senão naquilo que 
não pode ser experimentado? 14  

Benjamin experimenta o isolamento da formação romântica das 

Landerziehungshein o suficiente para perceber os limites políticos do idealismo 

contido nas aspirações do homem integral, da cultura orgânica, como alternativa 

crítica à formação tradicional alemã e à experiência historicista com o tempo. Salutar 

é a apologia do espírito, da vontade em direção ao irrealizável da militância da 

Jungendbewergung. Para Benjamin, porém, esta exortação do espírito e da vontade, 

articulada que estava aos ideais de retorno a uma experiência perdida, estavam 

distantes empiricamente de uma certificação dessa integralidade do desejo com a 

vida social. Essa parece ser uma questão para as aspirações metafísicas do jovem 

Benjamin, que nesse primeiro texto “cinde” o conceito de experiência. 15 Para ele, 

vontade e experiência parecem, assim, inconciliáveis, na medida em que 

experiência ainda é entendida por Benjamin nesse texto como aquilo que se 

consolida como determinação do passado. Quando se pergunta se não haveria 

alguma razão nos pais em denunciar a arrogância juvenil de sua geração, já está a 

se pôr o problema da efetividade e da transmissão do espólio junto à experiência da 

cultura do presente. Se as aspirações juvenis fracassam historicamente, como 

podem elas serem transmitidas materialmente, consolidadas como experiência? 

                                                           
14 Ibidem, p.23. 
15 Marcus Mazzari, tradutor desse texto de juventude de Benjamin cita em rodapé, uma anotação de 
Benjamin de 1929, 16 anos depois de publicado esse texto, que diz o seguinte: Num dos meus 
primeiros ensaios mobilizei todas as forças rebeldes da juventude contra a palavra “experiência”. E 
eis que agora essa palavra tornou-se um elemento de sustentação em muitas de minhas coisas. 
Apesar disso, permaneci fiel a mim mesmo. Pois meu ataque cindiu a palavra sem a aniquilar. O 
ataque penetrou até o âmago da coisa. Ibidem, p. 21.    
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Estaria, assim, a juventude condenada ao sonho? Estaria a possibilidade de fazer 

experiência presa à sua capacidade de realização histórica? A transmissão estaria, 

assim, relegada aos vencedores da história? Em qual esfera da vida cultural e da 

experiência comunicativa dos homens poderia se dar a transmissão das sobras da 

história? Estaria ela sempre presa a uma representação consciente de sua própria 

imediatidade? Já aqui está posto um problema fundamental da ideia de experiência. 

Na esteira do pensamento nietzschiano se põe, deste modo, o impasse 

com relação à linguagem e ao seu entendimento privilegiado como realização formal 

da lógica significante da consciência.  Não haveria uma outra gramática que 

pudesse realizar uma transmissão, que se distanciasse da condição encobridora da 

racionalidade e da consciência? Não haveria uma transmissão que revelasse o 

necessário formal e, ao mesmo tempo, o negativo desse procedimento? É nesse 

impasse que o texto chega ao fim. E é também esse impasse que a juventude de 

seu tempo vive politicamente: engajar-se ou não nas trincheiras da primeira guerra 

mundial? Participar ou não das responsabilidades históricas exigidas por seu 

tempo? Em 1914, a juventude rompe com Wyneken ao convocar seus militantes a 

engajarem-se no confronto. No mesmo ano, o melhor amigo de Benjamin, poeta dos 

círculos literários que frequentava, suicida-se publicamente em protesto à guerra 16.  

Esse impasse não se deveu apenas à impossibilidade da solução 

metafísica do problema. Nesse mesmo ano Benjamin escreveu também um 

pequeno ensaio crítico sobre um texto de Gehart Hauptmann chamado O festival do 

século ou a juventude e a história. 17 Nele, Benjamin acusa os historicistas da 

ausência de uma “consciência constante da existência histórica”. Essa falta os 

impede de interpretar a história a serviço de um futuro desconhecido. Diz para eles, 

ainda presos a esse impasse, que o presente não pode fazer experiência da tarefa 

vindoura, pois o futuro não pode ser pleno de sentido histórico. O futuro, como 

realização da vontade terá sempre uma relação arbitrária com a imediatidade do 

tempo presente. Isso porque o que legitima o presente, na lógica  historicista, não 

ultrapassa a compreensão de uma concepção evolucionista do tempo, não 

envolvendo a remissão do que ficou como ruína da história. Assim, é na ideia de um 

continuum, de uma conexão causal dada entre presente e futuro, que se estabelece 
                                                           
16 Estamos nos Referindo à Fritz Heile.  
17 Gedanken über Gehart Hauptmanns Festspiel in BENJAMIN, Walter. Abhandlugen. Gesammelte 
Schriften II.1. Frankfurt: Suhrkamp, 1991. (“Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 932”) p. 56 a 59. 
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o sentido histórico historicista criticado por Benjamin. A tarefa com o futuro 

suspenderia, na ausência deste continuum, o sentido histórico fixado de antemão e, 

pois, permitiria a abertura ao novo. Diz Benjamin:  

Pois o filisteu – como já percebeste – rejubila-se apenas com todo fato que 
demonstra de novo a falta de sentido. Ele tinha portanto razão. Certifica-se 
assim que na realidade o espírito não existe. Mas ninguém exige submissão 
mais rígida, “veneração” mais rigorosa diante do “espírito” do que ele. 18  

Nesta passagem, Benjamin realiza seu impasse na forma de solução. 

Fazendo uma filosofia do tempo histórico dos filisteus, alcança sua crítica naquilo 

que está sendo negado no procedimento formal de legitimação racional do sentido 

histórico. Assim como a legalidade imposta pelo sentido histórico ao presente, 

também a experiência da “geração dos pais” legitima-se numa denegação do 

espírito e não numa ausência dele. Diz Benjamin, em busca de uma solução 

imanente que faça a crítica tanto do historicismo quanto do idealismo: “cada uma de 

nossas experiências possui efetivamente conteúdo. Nós mesmos conferimos-lhes 

conteúdo a partir de nosso espírito.” 19 A realidade reivindicada pela experiência 

histórica dos “filisteus” consistiria num discurso encobridor, produto positivo da 

negação do sujeito no processo histórico. O espírito seria reivindicado pelos 

“filisteus” não em função dos homens, mas contra eles. A denegação - um dizer que 

não é verdade -  do espírito implicaria, necessariamente, uma denegação do sujeito 

imanente que o experimenta em seu tempo. Esta denegação perverte a imanência 

da ação ética numa determinação externa, onipresente, atemporal e sem nome: o 

progresso. Deus foi secularizado na forma de uma ideia de totalidade no presente, 

um presente perpétuo, ou, como designou Benjamin anteriormente, mediante um 

“eternamente-ontem”.  

Nesse sentido, a experiência possível aos “filisteus” é aquela que tem sua 

transmissão articulada à veneração e em sincronia com a historiografia dominante. 

Sua sensação de factualidade só pode ser vivida numa inversão. Torna-se imanente 

àquilo que é mais abstrato ao tempo: a ideia do progresso. É dessa forma que é 

possível ao “filisteu” experimentar o espírito. Esse embuste é vivido como uma 

experiência de realização plena do espírito, no entanto, sem sujeito, sem nome. 

                                                           
18 BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. Tradução, apresentação 
e notas de Marcus Vinícios Mazzari. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2002. p. 23. 
19 Ibidem, p.23 
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Nesse processo, o sujeito é denegado em favor de uma hipertrofia da realidade 

como imediatidade plena.20 O homem secular perdeu-se na procura pelo seu 

assenhoramento do mundo. A experiência com a noção de tempo historicista é uma 

imanência da abstração.  

A esperança idealista da experiência orgânica da Jungendbewergung 

também cai por terra. Trata-se, trocando em miúdos, de um lamento por esse sujeito 

imanente perdido. O desejo por uma cultura orgânica é o sintoma da doença do 

sujeito, já preso à experiência da transmissão historicista. Seu caráter romântico é 

um apelo dirido não ao passado, mas dirigido unilateralmente à construção ideal do 

tempo sem sujeito dos “filisteus”. Pois, como disse Benjamin, a experiência histórica 

não está desprovida de conteúdo. É a experiência dos “filisteus” que é desprovida de 

sentido imanente. A cisão da palavra experiência, à qual se refere Benjamin na nota 

de192921, já nos indica qual o caráter da ruptura com o conceito de experiência que 

quer fazer. A experiência não está restrita ao limite de sua factualidade. Há uma 

outra possibilidade, pois os conteúdos que servem à transmissão do espírito 

existem, aconteceram, porém não estão à disposição na historiografia oficial. Só 

podem nela comparecer como conteúdos esquecidos. Como capturá-los? Como é 

possível fazer experiência com algo que só aparece na transmissão como resto?   

(…) conhecemos uma outra experiência. Ela pode ser hostil ao espírito e 
aniquilar muitos sonhos florescentes. No entanto, é o que existe de mais 
belo, de mais  intocável e inefável, pois ela jamais estará privada de espírito 
se nós permanecermos jovens. (...) O jovem vivenciará o espírito, e quanto 
mais difícil lhe for a conquista de coisas grandiosas, tanto mais encontrará o 
espírito por toda parte em sua caminhada e em todos os homens. 22    

 A sobra da crítica do conceito de experiência, nesse momento, se 

constrói negativamente: não é possível conceber, dar sentido à experiência histórica 

em seu próprio tempo, ao menos não ao filisteu. Há uma falha constitutiva no 

processo de transmissão dessa experiência almejada como substituta da errância 

juvenil pelo adulto, falha que é acatada na antinomia entre a manifestação do 

espírito e sua factualidade. Mas a “outra experiência” da qual nos fala Benjamin, só 

se deixa flagrar contra qualquer abstração idealista e necessariamente com vistas à 

                                                           
20 Interessante notar como o impasse de Benjamin no início do texto serviu tão  bem à crítica da 
experiência dos “filisteus”. 
21 Ver nota 13. 
22 BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. Tradução, apresentação 
e notas de Marcus Vinícios Mazzari. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2002. p. 24 e 25. 
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impossibilidade de fazê-la sob a transmissão embotada do progresso historicista. 

Aqui, o autor dá os primeiros passos em busca da positividade dessa experiência. 

Diz ele que a transmissão não está desprovida do espírito dos homens que a 

constituíram. É sob o signo da “juventude”, com coragem para desejar e pouco 

matizada pela memória histórica, que uma outra transmissão é possível. Assim 

cindida, a ideia de experiência se encontra colada ao trabalho de sua narração-

transmissão, numa perspectiva oposta à transmissão “filistina” para a qual a 

certificação factual ou empírica é sempre o índice mesmo da falta de espírito, falta 

ostentada orgulhosamente pelo filistinismo “experiente” no texto mesmo de sua 

denegação, como aponta Benjamin. A experiência juvenil, a “nossa experiência”, ao 

contrário, apresenta na jovialidade do sujeito da sua experiência-narração a 

redenção do sentido espiritual oculto a essa transmissão filistina, transmissão pela 

qual podem os homens redimir o que há de verdadeiramente espiritual no passado. 

É também no desdobramento dessa relação entre experiência e 

transmissão que Benjamin investe, dois anos depois, no ensaio A vida de 

estudantes - um texto marcado por um momento de ruptura em sua vida com a  

entrada da Alemanha na primeira guerra, sua fuga do recrutamento obrigatório em 

Berna, seu rompimento com Wyneken, a saída da direção do movimento estudantil 

alemão, o suicídio do poeta e amigo Fritz Heile e sua namorada como protesto 

contra a guerra. O problema antes disposto na esfera da cultura assume, nesse 

texto, um caráter político urgente. Diferente desses primeiros textos, há uma tarefa a 

fazer para além da crítica. Uma outra transmissão é possível, uma outra experiência 

é possível. Como fazê-la, à revelia de qualquer idealidade, sob a transmissão 

embotada do conceito de progresso historicista?   

Os elementos do estado final não estão presentes como tendência amorfa 
do progresso, mas encontram-se profundamente engastados em todo o 
presente, como as criações e os pensamentos mais ameaçados, difamados 
e desprezados. 23 

 Esta passagem não se esclarece em si mesma. Voltaremos a ela, 

articulando-a aos textos posteriores que tratam da questão. Por hora podemos dizer 

que vemos aqui, como resultado crítico à lógica historicista, o processo de  

construção de uma filosofia da história que só terminaria com suas Teses sobre o 
                                                           
23 BENJAMIN, Walter. A vida de estudantes. In: Documentos de cultura documentos de Barbárie. São 
Paulo: Editora Cultrix, 1986. pg. 151.  
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conceito de história, de 1940. Ele diz aqui: existem os conteúdos que possibilitam 

uma outra experiência. O narrador “jovial” deve capturar uma transmissão aquém da 

experiência com o conceito de tempo historicista, porém dentro dela, nos conteúdos 

ameaçados e desprezados pelo presente. O  entusiasmo de Benjamin com esses 

conteúdos históricos  “profundamente engastados”, “difamados” e  “desprezados”, se 

repetirá em vários outros textos como possibilidade de estabelecer experiência com 

o passado, na perspectiva de um futuro. Em A vida de estudantes essa filosofia da 

história não está disposta com clareza. Mas, em poucas palavras, quer dizer que 

esses conteúdos que podem redimir o futuro não estão disponíveis à narrativa 

historicista porque estão fora do seu continuum causal. São desprezados porque 

não fazem parte do progresso, não legitimam o presente. São pontos de ruptura, 

falhas da transmissão sistemática historicista. Ele diz ainda: “(...) resta apenas 

libertar o vindouro de sua forma presente desfigurada, através de um agora de 

conhecimento.” 24 Há uma configuração, no presente, que pode ser interpelada pelo 

historiador, quando o mesmo estiver  munido da tarefa para com o “vindouro”. Benjamin 

começa a pensar uma outra noção de transmissibilidade possível. Ela não é romântica, nem 

casuística. Ela é imanente à própria narrativa historicista, porém dentro e para além de suas 

omissões. Podemos ver o desdobramento dessa construção metodológica da relação entre 

transmissão e experiência de forma mais explícita em Experiência e pobreza. 

2.2 A pobreza de experiência 

É descrevendo o velho vinhateiro de Esopo que Benjamin inicia o 

pequeno artigo publicado em 1933 chamado Experiência e Pobreza. Distante da 

imagem que o título pode sugerir, Benjamin não quer expressar uma posição 

melancólica com relação a uma pretensa cultura orgânica, como alguns de seus 

intérpretes fizeram entender. Sua posição é simples: a vida moderna é pobre de 

experiência, porém essa pobreza nos interessa. O uso exemplar da fábula não deve 

ser lido como uma despedida lutuosa de uma experiência com o tempo no qual uma 

transmissão dos valores morais realizava-se plenamente. A escolha pela parábola é 

um exemplo luminoso de como Benjamin compreende a lógica da transmissão da 

experiência: ela se constitui sobre uma falha do processo de transmissão. Sua bela 

intuição ao começar o texto com essa fábula é esclarecedora no que permite 

                                                           
24 Ibidem. p. 151. 
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apreender aquilo que se cristalizou como lei moral junto às narrativas populares e a 

senda de uma transmissão que não se efetiva positivamente, mas que percorre 

caminhos tortuosos.  

A fábula narra os últimos momentos de vida de um velho vinhateiro que 

revela a seus filhos um segredo: há um tesouro enterrado nas vinhas. O pai morre e, 

em busca do tesouro, os filhos cavam toda a terra. Nada encontram. Não havia um 

tesouro para ser encontrado debaixo da terra. Ao fim da safra, porém, os vinhedos 

dos irmãos produziram mais do que qualquer outro da região. Moral da história: a 

diligência no trabalho é o tesouro que o pai queria transmitir. Mas, a pergunta que se 

impõe é: por que nas suas últimas horas de vida não disse simplesmente o velho pai 

moribundo que seu último desejo era que cavassem bem o solo para que as vinhas 

produzissem mais? Porque o velho pai não confiou que seus filhos, obedecendo ao 

seu conselho, cumpririam com o seu último desejo? Melhor, por que na fábula o pai 

faz com que seus filhos experimentem aquilo que eles mesmos já sabiam, pelos 

anos a fio no trabalho com as vinhas, mas desta vez através de um blefe? Qual o 

porquê do blefe se no ano que segue à morte do pai, os filhos bem poderiam ter 

cultivado a terra tanto quanto o fizeram em busca do suposto tesouro? Bem, 

primeiramente, poderíamos dizer que a moral dessa estória não é o valor do 

trabalho. Pois poderíamos pensar que deste saber os filhos já compartilham. Para 

nós a moral da estória não é o aprendizado de um conteúdo moral, em que pese sua 

importância, mas antes a forma de lei que esse conteúdo adquire. Para o que nos 

interessa aqui, a moral da estória é menos o aprendizado do valor moral do trabalho 

e mais a evidência de que o que se consolida na transmissão da experiência não é 

apenas a importância moral do trabalho, mas a forma de lei que esses conteúdos da 

vivência cotidiana adquirem.  Se o pai mente aos filhos sobre a existência do tesouro 

poderíamos chegar a dizer que a moral dessa estória é também imoral. Pode-se 

dizer também que a transmissão da experiência não é moral. Talvez por essa razão 

o velho vinhateiro não tivesse apostado na eficiência de um pedido sumário para 

que seus filhos trabalhassem mais. Benjamin se pergunta: Quem é que ainda acha 

que pode lidar com a juventude invocando a sua experiência?” 25 Parece-nos que o 

que Benjamin pergunta não é, de fato, sobre a legitimidade que possui determinada 

                                                           
25 BENJAMIN, Walter. Experiência e Pobreza in O anjo da história. Tradução e organização de João 
Barrento. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. p. 85; GS. II-I, p. 213. 
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experiência para que mereça ser transmitida, mas se ainda é possível crer que a 

transmissão da experiência se realize positivamente na esfera da moral. O que está 

em jogo na mentira, no blefe do falecido pai em fazer com que os filhos repitam 

aquilo que já sabiam – só que desta vez atravessado pelo erro que a cobiça pelo 

tesouro causou -  é fazer daquilo que é simplesmente vivido cotidianamente uma 

experiência. Essa possibilidade se realiza justamente nesse processo imoral da 

transmissão. A experiência é devedora de sua consolidação enquanto lei e o que 

possibilita isso é a forma da sua transmissão e não apenas a qualidade moral do 

acontecimento em questão. É nesse sentido que diz Benjamin: Sabia-se muito bem 

o que era a experiência: as pessoas mais velhas passavam-na sempre aos mais 

novos.26 A experiência é aquilo que se passa. É aquilo que, seja lá o que for, 

realizou-se com a transmissão. E o que se transmite nessa bela parábola não é a 

vivência do trabalho, mas uma lei do trabalho. É a consolidação de uma ideia de 

trabalho e, por sua necessária constituição através da transmissão, a consolidação 

da palavra trabalho como portadora de um saber construído materialmente. É da 

pobreza na transmissão dessas leis na vivência moderna que Benjamin está 

tratando nesse texto. É sobre a mudança no estatuto dessa transmissão e suas 

implicações éticas que Benjamin quer se perguntar. 

O que é exemplar na escolha de Benjamin por essa fábula de Esopo é 

que ela conta o procedimento de construção da experiência como transmissão de 

uma lei. É a forma da transmissão que determina a passagem daquilo que é apenas 

vivido materialmente para um sentido consolidado como experiência. Diríamos, 

assim, que o trabalho passa de um dispêndio material de forças humanas 

necessárias à sobrevivência para uma atividade que faz sentido na renúncia aos 

prazeres mais imediatos em favor de uma vida diligente e constante.  Um indício 

exemplar na fábula de como essa passagem acontece é o momento no qual ela 

acontece.  Ela acontece exatamente no momento da morte do pai. 

Culturalmente sabemos que o momento da morte é uma hora 

emblemática da transmissão. Hora na qual a exigência por permanecer, por vencer 

a morte, convertendo o desaparecimento material do moribundo num sentido sobre 

ele, numa lei sobre a sua existência. A força por transmitir da comunicabilidade 

mesma, é devedora desse momento emblemático representado na parábola. É a 

                                                           
26 Ibidem. p. 85;  GS. II-I, p. 213. 
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palavra, no seu sentido material, como exigência  de perpetuar, que adquire forma 

nos últimos verbos do moribundo. Há, nesse momento, uma realização da palavra 

enquanto conceito dela mesma, como realização de sua ideia enquanto instrumento 

material da comunicabilidade . 27 Na fábula, o que a palavra trabalho comunica na 

experiência que se faz com a morte do velho vinhateiro é uma ideia de trabalho que 

servirá para perpetuar a lei do falecido pai. A palavra, na sua forma mesma de 

comunicação , na sua materialidade significante, porta uma lei do pai. A palavra é a 

transmissão. E a transmissão é o caminho tortuoso da consolidação de uma 

experiência enquanto lei. Bem, se é contra a morte que se fala, a qualidade daquilo 

que se transmite é devedora do modo como damos sentido à morte, assim como o 

sentido que temos da morte se constitui no trabalho da palavra em ultrapassá-la. É 

essa relação entre morte e transmissão que nos deixa ver Esopo. O modo como 

essa dialética se estabelece é fundamental para pensarmos o modo como os 

homens fazem a experiência com o seu tempo. O modo como os homens vivem a 

morte é matéria sobre a qual pensam o tempo e atribuem sentido à história no ato 

mesmo de transmiti-la. Que tipo de ideia de morte está em questão quando a 

experiência que fazemos com o tempo é a constituição da lei moral? Que 

importância há em pensar que é na transmissão mesma, na palavra, que 

experimentamos a lei? O que está em questão quando pensamos a experiência 

como portadora dos conteúdos morais?  

Por que não há em Benjamin um pesar por essa pobreza de experiência? 

Por que Benjamin não se coaduna com o luto romântico da nossa pobreza de uma 

                                                           
27 Benjamin diz em Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem: “ A linguagem 
comunica as respectivas essências linguísticas das coisas; mas suas essências espirituais só são 
comunicadas na medida em que se encontrem imediatamente encerradas em sua essência 
linguística, na medida em que elas sejam comunicáveis.” Nesse sentido, a essência espiritual das 
coisas se comunica na língua, e não através dela. Ela não é igual à essência linguística, mas se 
objetiva nesta, no que daquela é comunicável. “O que é comunicável em uma essência espiritual é 
sua essência de linguagem”, e é próprio a tudo que é comunicável retirar-se da coisa para, 
diferenciando-se dela, tornar-se cognoscível. O que a essência espiritual comunica é algo que precisa 
diferenciar-se dela e que, ao mesmo tempo, é ela mesma. Esse paradoxo assume outras proporções 
quando lembramos que é o homem o ser linguístico por natureza. O que na essência espiritual é 
comunicável refere-se àquilo que se torna comunicável metafisicamente no homem. Benjamin traduz 
como imediaticidade o momento específico em que algo da essência espiritual pode ser comunicado 
como essência linguística. Esse momento, na medida em que é imediato, se relativiza num processo 
infinito de significação, pois depende do tempo e assim de suas vicissitudes. No entanto, a essência 
espiritual não pode ser mensurada. Benjamin, W. Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem 
do homem ” Trad. Bras. Susana  Kampff Lages. In: Escritos sobre mito e linguagem (1915-1921). 
Organização, apresentação e notas de Jeanne Marie Gangnebin; tradução de Susana Kampff Lages 
e Ernani Chaves. São Paulo: Duas Cidades; Ed.34, 2011, p.53; BENJAMIN, W. Abhandlugen. 
Gesammelte Schriften II.1. Frankfurt: Suhrkamp, 1991, p.171.  
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cultura orgânica? Justamente por essa relação imbricada entre experiência e lei 

moral. De novo a luminosidade de Esopo nos servirá. O pai moribundo não sugere 

aos filhos que trabalhem mais. Sugere que se lancem em busca do tesouro. Que 

abandonem a sina necessária ao cultivo das vinhas e direcionem suas forças na 

direção do imprevisível, pois poderiam ou não encontrar o tesouro, poderia ou não 

haver tesouro escondido.  Os filhos escolhem a errância, apostam e perdem. O pai 

induz ao erro? Suas últimas palavras induzem ao erro? Como em suas últimas 

palavras poderia sugerir aos filhos algo completamente contrário ao saber que 

adquiriu em vida? Por que justamente no momento da morte ele blasfema contra 

sua própria ética do trabalho -  aquela que resulta como sua lei ao fim da estória? É 

estranho pensar que em nossas últimas palavras teríamos o trabalho de criar um 

estratagema para tornar válido aquilo que queremos transmitir.  

A interpretação moralizante da fábula nos dá outra resposta, simples: é 

através do erro que se aprende. Mas os filhos não aprenderam a trabalhar nas 

vinhas, ou a saber como eles produziriam mais, através do erro. Eles já o sabiam. O 

efeito do blefe do pai, do erro que ele sugere que cometam, não é o aprendizado de 

como lidar com a terra. O efeito do erro é a criação de uma dívida com relação ao 

pai. Quando o jargão popular nos diz que se aprende através do erro, esse saber 

não deriva de uma consciência do conhecimento psicológico sobre o 

desenvolvimento cognitivo dos homens. Ele não está dizendo que aprendemos algo 

com o agir do ato transgressor. Sob essa lógica não há nada de positivo para ser 

conhecido com o ato transgressor. Diz simplesmente que aprendemos a evitar o 

erro. O que está sendo dito no jargão é que o que se herda com o erro é a culpa 

com relação ao ato praticado e é exatamente ela que nos faz evitá-lo. Nesse 

sentido, não aprendemos algo exatamente, e sim herdamos uma dívida que 

funcionará, a partir de então, como ponto de basta em relação ao qual a vivência do 

sujeito estará sempre numa relação de diferença. É por sua posição de Lei, que o 

trabalho, neste caso, irá operar como aquilo que pode fundar a experiência 

justamente por constituir seu limite inabordável. Como se pudéssemos dizer que, a 

partir desta transmissão, os filhos nunca pudessem se afirmar trabalhando, mas, 

talvez, possam sim trabalhar. Essa  herança está sempre voltado para trás, para os 

erros que nós cometemos. O que determina o que somos moralmente são nossas 

evitações, nossas proibições com relação a esse erro. Assim, na fábula, é através 
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de uma dívida com o falecido pai que o trabalho com as vinhas assume um valor 

moral. A vida material do trabalho passa a ser vivida como uma lei moral do trabalho 

honesto e diligente, carregada na transmissão pela dívida com o pai. Essa ideia de 

trabalho só pode ser pensada sob a negação de uma outra forma de trabalho, sob a 

culpa pela transgressão cometida no trabalho indisciplinado e imprevisível na busca 

pelo suposto tesouro enterrado. A experiência que se realiza na fábula de Esopo só 

é possível através do custo dessa transmissão imoral. Os filhos aprendem aquilo 

que eles já sabiam, mas é sob essa transmissão que aquilo que era um saber 

materialmente vivido pode se tornar uma lei. É a transmissão determinante na 

constituição dessa lei. 

Vejamos. O que ordena o ato de transmitir não é uma forma benevolente 

de comunicar a necessidade da constância no trabalho na terra, mas é a dívida com 

relação ao pai. É a necessidade de afastar-se da culpa investida no erro da busca 

pelo tesouro que tensiona a transmissão. A lei que estabelece sentido à experiência 

dos filhos é um retorno culpado à transgressão cometida contra o saber cultivado 

pelos anos de trabalho do pai. É dessa experiência que tem os olhos virados para 

trás, melhor, de uma experiência que se constitui como transmissão da culpa que 

Benjamin não faz luto nenhum por sua pobreza. O problema da experiência, assim 

como da tradição, não está no tipo de conteúdo que ela perpetua como patrimônio 

cultural, mas na necessária exclusão que ela opera para que uma lógica deste 

sentido se institucionalize como uma lei sobre o tempo histórico. Pois, para a 

afirmação desse sentido é necessário que as forças humanas que se dirigiram ao 

imprevisível, ao contingente, que foram em busca do tesouro, sejam vividas como 

erro. Justamente por que o que está sendo excluído sob a forma do que deu 

“errado” carrega o lugar da culpa e da dívida é que se estabelece a transmissão 

como lei moral. É através da negação do que deu “errado” que se articula a 

experiência com determinado tempo. Quer isto dizer que uma transmissão, para 

efetivar uma lei moral sobre o tempo, para estabelecer uma relação necessária com 

o seu tempo histórico, precisa de uma exclusão. Precisa excluir o saber adquirido na 

experiência com o contingente, com o saber enigmático do tesouro. Precisa 

negativizar o saber que poderíamos fazer na busca pelo tesouro. Assim, esse saber 

contingente é experimentado como erro - como algo que deve ser negado e 

esquecido -  para que sua transmissão seja institucionalizada como sentido pela 
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força da lei e da culpa. É dessa experiência com o “eternamente ontem” que 

Benjamin já vinha fazendo a crítica em favor da vontade juvenil no texto de 1913 e 

que agora o faz pensar o que fazer nessa pobreza de experiência.  

Mas quando essa experiência ficou pobre? O que ocorre aos olhos de 

Benjamin como determinante para pensar a pobreza de experiência na 

modernidade? Voltemos a Esopo. Qual o erro que cometeram os filhos se foi 

sugestão do pai que se perdessem em busca do tesouro? Qual a verdadeira moral 

da história se os filhos aprenderam aquilo que já sabiam? Deveríamos ter o direito 

de perguntar a esse ex-escravo grego qual é o tesouro de sua narrativa. Se o que o 

aprendemos é que a experiência se constitui numa transmissão imoral, onde ele 

está? Quem a cometeu? Porque, justamente no momento de sua morte, o pai 

blasfema contra seu próprio saber com relação ao trabalho? Há algo que não se 

explica aqui. O que não se explica é o porquê de ser o pai o sujeito dessa ação 

imoral. Há algo velado nessa narrativa. Quando lemos já podemos saber o quê. Mas 

permanece como uma omissão porque nós mesmos não podemos lidar com ela, já 

que a cultura não pode sujar as mãos com essa imoralidade.  Esopo não nos diz 

como morre o pai? A culpa com relação à transgressão ao saber do pai -  a 

blasfêmia cometida pelos filhos -  é devedora de um acontecimento originário que 

está suspenso na fábula sob a dúvida de que ela nos coloca sobre quem é o sujeito 

da blasfêmia. A omissão insuportável é a possibilidade de que ele seja morto pelos 

próprios filhos. 28 Não é à toa que existe na narrativa a imagem de um tesouro que 

pertencia ao pai, mas que não pertencia aos filhos. O pai na hora da morte não dá o 

tesouro como herança aos filhos, não há partilha entre eles. 29 Esse indício, que nos 

                                                           
28 Essa é uma tese defendida a muito custo por Freud em seu último livro Moisés e o Monoteísmo. 
FREUD, Sigmund. Totem e tabu. In: Edição Standard brasileira das Obras Psicológicas Completas de 
Freud, vol. XXXIII . Rio de Janeiro: Imago, 1987.  A hipótese de que Moisés foi morto pelos próprios 
judeus não lhe surge de imediato. Que tenha sido exatamente o judeu Freud a defender essa tese, 
nos diz Yerushaulmi, não se deve apenas a sua posição hesitante com a religião judaica, mas 
necessariamente às forças arcaicas que mobilizaram a cultura do fascismo. Antes, Freud já havia 
sublinhado as afinidades entre os rituais do neurótico e os rituais religiosos a ponto de chamá-la de 
uma “religiosidade universal” ou de uma “neurose obsessiva universal”. Mas é já em 1913, em Totem 
e Tabu, que a analogia entre o complexo de édipo neurótico e a estrutura arcaica da religiosidade é 
determinante. Se a neurose é resultado de um trauma infantil recalcado  – a hipótese de matar o 
próprio pai – o tabu originário das formas religiosas arcaicas está no assassinado do pai da horda por 
seus filhos rivais. O recalque da lembrança e o remorso inconsciente resulta na adoração do pai 
através de um animal totêmico. É a culpa do parricídio que é recordada na adoração do totem.  O 
culto ao totem é a recordação repetida, embora velada, do assassinato do pai. YERUSHALMI, Yosej 
Hayim. O Moisés de Freud: judaísmo terminável e interminável. Rio de Janeiro: Imago Ed. 1992.       
29 Nos diz Freud em Moisés e o Monoteísmo: “Assim, em quase toda parte ocorreram lacunas 
observáveis, repetições perturbadoras e contradições óbvias, indicações que nos revelam coisas que 
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deixa Esopo, marca mais uma vez a relação entre transmissão e culpa, transmissão 

e expiação de uma dívida por um crime cometido. Se os filhos já sabiam lidar muito 

bem com os vinhedos, a culpa que os aflige não deriva de uma falta de 

correspondência com o agir do falecido pai. A culpa e a dívida que forçam a 

comunicabilidade da transmissão não se refere ao falecido vinhateiro, mas à 

imbricação dialética que há na materialidade de sua morte com a rememoração dos 

restos esquecidos do parricídio arcaico. 

Para Freud, em Totem e Tabu, o parricídio arcaico não foi algo vivido 

historicamente, mas está na posição de um acontecimento mítico excluído e 

necessário à constituição das próprias leis da cultura. Diz Freud que esse 

acontecimento recalcado manifesta-se psiquicamente como uma ambivalência 

interna no indivíduo entre hostilidade e amor pelo semelhante morto. É a 

impossibilidade de garantir a integridade psíquica sob essa ambivalência interna que 

faz surgir os objetos tabus. São ambiguamente objetos de culto sagrado e 

portadores da repugnância coletiva, de uma evitação ao contato físico. O tabu dos 

mortos surge, como nos outros, do contraste existente entre o sofrimento consciente 

e a satisfação inconsciente. 30 Freud, em Totem e Tabu, designa esse procedimento 

de pôr para fora a ambivalência nascida do recalque do assassinato do pai totêmico 

de deslocamento. Se pensarmos sob a lógica freudiana, poderíamos dizer que esse 

pôr para fora do processo de projeção tem um lugar fundamental para entendermos 

a forma material da transmissibilidade na cultura. Ela é o processo de exteriorização 

necessário à consolidação de uma ideia de sujeito e de sociedade. Pois o tabu lhe é 

hostil e nessa medida faz daquele que é hostilizado um indivíduo que é visto por 

outro. O resultado desse processo de transmissão da expiação do pai totêmico 

morto, a experiência que fazem dele, é a consolidação do bando e do clã. 

Determinado clã é conhecido seja pelo nome do animal totêmico para onde 

deslocaram a culpa, seja pelo conjunto das expressas proibições que são 

religiosamente cumpridas pelo grupo. Nos diz Freud, citando Wundt: 

                                                                                                                                                                                     
não se destinavam a ser comunicadas. Em suas implicações, a deformação de um texto assemelha-
se a um assassinado: a dificuldade não está em perpetrar o ato, mas em livrar-se de seus traços.” 
FREUD, Sigmund. Totem e tabu. In: Edição Standard brasileira das Obras Psicológicas Completas de 
Freud, vol. XXXIII . Rio de Janeiro: Imago, 1987, p.55. 
30 FREUD, Sigmund. Totem e tabu. In: Edição Standard brasileira das Obras Psicológicas Completas 
de Freud, vol. XI . Rio de Janeiro: Imago, 1987,  p. 75. 
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Elas têm sua origem na fonte dos instintos humanos ao mesmo tempo mais 
primitivos e mais duradouros - no temor dos poderes “demoníacos”. O tabu 
originalmente nada mais é que o temor objetivado do poder “demoníaco” 
que se acredita jazer oculto em um objeto-tabu. (...) Mas a ordem não 
externada, subjacente a todas as proibições do tabu, com suas inúmeras 
variações de acordo com o tempo e o local, é originalmente uma e apenas 
uma: “Cuidado com a cólera dos demônios!”. 31 

No tabu, as proibições não estão necessariamente ligadas a um 

determinado agir moral do pai morto. A relação que se estabelece entre o objeto 

tabu e a ambivalência interna deslocada é completamente arbitrária. Como nos diz 

Wundt, o que está em jogo no processo de constituição dos mais diferentes tabus é 

que cada um deles é portador de um temor objetivado. Logicamente, poderíamos 

dizer que é a parte hostil do indivíduo que realiza imaginariamente a morte do pai 

externalizada sob a forma de demônios. Lembra-nos Freud:  

Originalmente, porém, diz Kleinpaul, todos os mortos eram vampiros, todos 
tinham um rancor contra os vivos e procuravam prejudicá-los e roubar-lhes 
a vida. Foi dos cadáveres que o conceito de espíritos maus surgiu pela 
primeira vez. 32  

Pensando nesse sentido, podemos dizer algo sobre a experiência que se 

consolida no trabalho de expiação da morte do pai totêmico: primeiro, temos a 

consolidação de um laço social sob a forma do bando, de um clã que é fraterno 

entre si na culpa pela morte do pai. Laço que é metaforizado e repetido no culto de 

um animal totêmico. Segundo: no processo de transmissão a morte material do pai 

totêmico não se realiza completamente. Ela está objetivamente presente no temor à 

proibição e aos tabus como a cólera dos demônios. Como nos diz Wundt, 

dependendo do tempo e do lugar podemos assistir às mais diferentes evitações 

religiosas de uma cultura. O renascimento espectral - a perpetuação fantasmagórica 

do pai morto sob a forma de demônios  - não está associado a um agir moral do pai, 

como vimos na narrativa de Esopo. A morte do pai não permanece como uma lei 

que universaliza na cultura o agir paterno. A relação que estabelece com o que é 

expiado não é abstraída – como a lei moral do trabalho diligente – mas se consolida 

de forma completamente arbitrária num objeto material, concreto. A morte não é 

abstraída, é presentificada, objetivada. Não há assim uma produção de sentido 

histórico com a morte do pai – porque não há exatamente um acontecimento 

                                                           
31 Ibidem, p. 42. 
32 Ibidem, p. 73. 
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histórico que articule o seu registro sob uma lógica de sentido, justamente porque 

esse procedimento não realiza uma experiência de sentido com o tempo. Ela é 

necessariamente a-histórica. Não se consolida uma lei, não há uma experiência de 

expressar o sentido histórico de um saber ou de um agir concreto. Não há uma 

relação com o tempo. A transmissão da morte do pai totêmico realiza a experiência 

de consolidação culpada do laço social dos parricidas, assim como, e isso é o mais 

importante agora, possibilita que o pai morto se torne símbolo; possibilita a ele estar 

metaforizado em qualquer coisa arbitrariamente.  Sua transmissão é um veículo 

plástico para a expiação da culpa que carrega consigo a insígnia de ser intocável, 

seja por seu caráter sagrado, seja por seu caráter repugnante.   
No entanto, na fábula, os filhos não matam o pai. Há apenas uma 

incoerência na narrativa que permite supor um indício dessa primeira morte arcaica. 

Ela não existe na imanência da fábula. Ela é vivida historicamente como um 

impossível, mas é um necessário negativo que opera a força da transmissão. Talvez 

esse seja o tesouro que nos deixa Esopo: reconhecer a diferença entre as duas 

mortes que estão articuladas sob a figura do pai. Fazer ver que há uma função 

fundamental na blasfêmia do pai sobre si mesmo, no blefe para com os filhos, para 

deixar encoberta a morte pelo parricídio? Pois, na fábula, demarca-se que o 

esquecimento do parricídio na forma totêmica inaugura uma transmissão que 

adquire valor moral. Melhor: se faz ver com a sua incoerência e dúvida quanto à 

morte do velho vinhateiro, a imbricação que há entre a morte simbólica que opera a 

materialização fantasmagórica do pai no tabu e a morte material que se abstrai na 

forma de uma lei para o agir do pai morto, o que determina um significante. Neste, a 

morte do pai torna-se uma morte particular e histórica que ganha acabamento numa 

universalidade da cultura, numa forma específica de lei sobre o trabalho na 

comunidade dos filhos.  

O que é determinante na experiência que fazemos com a fábula de Esopo 

é o ato de fazer ver o trabalho de velamento da morte do pai arcaico em favor da 

constituição de uma lei moral do pai histórico. Uma forma de supressão da 

arbitrariedade do símbolo totêmico em favor de uma lei particular, mas que continua 

a existir na força da transmissão. Assim, a morte do velho vinhateiro torna-se 
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consciência para um Outro, 33 e não a forma especular de uma consciência do 

mesmo sobre si, como há no laço social do bando totêmico. E isso só é possível no 

encobrimento da primeira morte como um assassinato. É essa falha, esse trabalho 

de esquecimento produzido na morte particular do pai que possibilita que a culpa 

investida na transmissão seja significada na lei do trabalho diligente do velho 

vinhateiro. 

Trocando em miúdos: o que faz ver a bela narrativa de Esopo é que a 

passagem à cultura, a passagem a uma experiência de universalização das leis 

morais se dá com velamento da transmissão arcaica do parricídio - o é ao mesmo 

tempo uma asserção e o reconhecimento daquilo que está excluído na narrativa e 

sua superação na passagem do agir do pai para a forma da lei. Pois o que garante a 

força de lei na experiência do trabalho diligente do velho vinhateiro é o enigma com 

relação àquilo que é impossível de ser vivido historicamente, mas que está 

manifesto enquanto culpa na forma mesma da transmissão. Pois é justamente esse 

conteúdo a-histórico na organização do discurso histórico que garante seu 

assenhoramento e legitimidade de sentido sobre o tempo vivido. Assim, para 

entendermos que tipo de experiência se realiza é preciso saber da posição 

fundamental do trabalho histórico do esquecimento, disso que se faz com a 

comunicabilidade da culpa e sua manifestação no tempo como destino: a 

transmissão.  

Quando Benjamin nos fala do empobrecimento da experiência, o primeiro 

exemplo que usa é o do efeito monstruoso que a primeira grande guerra provoca 

com relação à consciência que os homens têm da cultura. O que restou da 

experiência desses homens que voltaram da guerra era tudo menos experiência 

contada e ouvida 34, diz-nos Benjamin. Onde falha o processo de transmissão das 

leis morais com a experiência histórica da guerra? Porque voltam emudecidos e 

mais pobres de experiência? Diríamos que algo do trabalho de Esopo foi desfeito.  

Há uma passagem exemplar do horror da experiência de guerra descrita por Betty 

Fuks citando Elie Wiesel: 
                                                           
33 Nos diz Hegel na Fenomenologia: “Enquanto o indivíduo é essencialmente singular, é acidental que 
sua morte estivesse imediatamente conexa com seu trabalho pelo universal e fosse seu resultado. 
(...) nesse movimento, a consciência não retorna a si mesma, nem se torna consciência-de-si. (…) a 
morte é o lado da cisão em que o ser para-si alcançado é um Outro que o ente que iniciou o 
movimento.” HEGEL, G.W.F,  Fenomenologia do espírito – Parte I. Tradução Paulo Menesses. 
Petropólis: Vozes Ed. 1992, parágrafo. 452. 
34 BENJAMIN, Walter. Experiência e Pobreza  p. 86; GS. II-I, p. 214. 
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Certa vez, em Auschwitz, a grande fábrica de morte da Segunda Guerra 
Mundial, a Gestapo enforcou uma criança diante de milhares de prisioneiros 
que estavam obrigados a assistir àquela cena indescritível. Mesmo para um 
escritor como Elie Wiesel, que depois viria a ser laureado com o prêmio 
Nobel, narrar este episódio era quase impossível: presenciar a morte 
daquele “anjo de olhos tristes” foi, para ele, a vivência do assassinato da 
humanidade. Num esforço surpreendente, ele conta que naquele momento 
ouviu uma voz dentro de si responder à pergunta que era de todos: Onde 
está Deus agora? A resposta era: - Aí está Ele – ali, pendurado naquele 
patíbulo. Foi neste mesmo campo de extermínio que alguns judeus 
decidiram colocar Deus em julgamento, sob a acusação de ter abandonado 
seu povo às atrocidades dos alemães: o conselho formado para julgá-Lo, 
tomado pela perplexidade e incompreensão diante daqueles horrores, 
considerou-O culpado e condenou o Eterno à morte. O rabino foi quem 
pronunciou a sentença, convocando em seguida a todos para a leitura 
vespertina da Torá. 35 

A passagem atualiza a pobreza de experiência que Benjamin nos quer 

comunicar. O menino de olhos azuis é arbitrariamente assassinado. Tem ele culpa? 

Sim, tem. De quê? Não sabemos, ela não tem nome. Não está implicada a ela 

sentido moral nenhum que a legitime frente àquela comunidade de homens, muito 

menos aos seus algozes. A primeira, e única pergunta que poderia ser feita frente a 

essa atrocidade sem sentido foi onde está Deus agora? Onde estão as leis 

fundamentais que nos constituem enquanto homens nessa cultura? Melhor, onde 

estão as leis? Então, Deus é condenado pelos homens porque aquilo que se 

consolidou como universal nas leis morais religiosas caiu por terra com a vivência 

material daquilo que deveria estar velado. A infinitude que a universalidade da 

transmissão das leis morais garantia caiu por terra. É assim que podemos pensar 

que é justamente Deus que está sendo morto naquele momento. A morte com a qual 

se depararam não possibilita que sentido algum seja feito dela porque não há agir 

histórico nenhum articulado a ela. O que aqui é desfeito do trabalho de Esopo é que 

não há velamento nenhum com relação à morte. Quando o patíbulo é armado e 

aglomeram-se em torno dele expectadores, o que os aguarda é uma morte 

exemplar, expiatória, transmissível de um conteúdo moral que pune uma 

transgressão. Porém, não há transgressão, não há conteúdo moral investido, não há 

experiência de sentido nenhum. Mas há uma transmissão a ser feita, senão não 

haveria o espetáculo horrendo do patíbulo.  

O que essa transmissão consolida enquanto experiência é a dissolução 

do povo judaico enquanto homens. Tornam-se bando a partir desse momento. Pois 
                                                           
35  FUKS, Betty. Freud e a judeidade: a vocação do exílio. Rio de Janeiro: Jorje Zahar Editor, 2000, p. 
117. 
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a arbitrariedade do assassinado do menino judeu faz dele não apenas sagrado - ele 

é Deus sendo morto - mas também o faz portador da culpa mesma, de uma culpa 

natural cindida de qualquer agir moral. O menino torna-se um Deus-tabu. Nessa 

hora, Deus - o redentor da culpa e ordenador das leis universais do homem - faz-se 

hostil, torna-se apenas cólera das forças demoníacas. Pois são justamente aqueles 

que assistem à morte exemplar do menino no patíbulo que permitem que o 

assassinato aconteça. É essa ambivalência que os leva a decretar a morte de Deus, 

sua morte simbólica. Podemos dizer que essa cena realiza o impossível da cultura, 

torna-a materialmente experimentável, dissolve o trabalho do velamento. Dissolve o 

trabalho de livrar-se dos traços do parricídio arcaico quando os expôs à 

arbitrariedade radical do assassinato do semelhante. 

Nessa lógica, se alguma coisa é experimentada aqui pelos judeus é a 

ausência de transmissão, na medida em que nenhum conteúdo do agir é 

transmitido, na medida em que nenhuma lei pode ser feita. O que vivem eles é a 

presentificação dos poderes demoníacos que consolida no lugar de homens um 

bando judeu sob a injunção de uma culpa natural 36. A cena arcaica da morte do pai 

totêmico, que era experimentada em seu velamento na forma mesma da 

transmissão, passa agora a ser experimentada historicamente. Se alguma coisa é 

experimentada com a monstruosidade da guerra é a mudez frente à transmissão do 

arcaico.  

Que tipo de ardil pode realizar a modernidade para suportar essa pobreza 

de experiência ? Nos diz Benjamin: 

                                                           
36 A culpa nas Afinidades Eletivas está associada a tudo que é vivo, ou melhor, ao que “se herda na 
vida”. O Goethe interpretado por Benjamin não faz entender na morte do filho de Charlotte uma morte 
expiatória por sua infidelidade conjugal. Mas, a aparência dessa morte, assim como do suicídio de 
Otília, remete a uma culpa originária, para a qual nenhuma expiação é suficientemente 
compensatória, a não ser a própria morte. Esse é um recurso da narrativa de Goethe em que 
Benjamin concentra atenção. A culpa originária se deve à condição da vida como vida natural, como 
mera vida, uma vida destituída de tudo que é sobrenatural. A catástrofe da vida humana é resultado 
dessa aparência natural. Assim, tudo o que aparece como natural deve ser seguido da expiação pela 
culpa por sua própria condição humana. Novamente, não está nas ações humanas, mas na condição 
humana, o motivo da culpa, referindo-se à morte do filho de Eduard e Otília: “ O discurso aqui não é 
acerca da [culpa] ética [sittlich] – como poderia adquiri-la a criança? – mas da natural, em que 
sucumbem os homens, não por decisão e ação, mas por negligência e omissão. Quando eles, não 
respeitando o humano, sucumbem à força da natureza, a vida natural – que já não conserva mais a 
inocência nos homens como quando se vincula a uma vida superior – a arrasta para baixo. Com o 
desaparecimento da vida sobrenatural no homem, mesmo que este não cometa uma falta contra a 
moralidade, sua vida natural se torna culpada. Porque agora está associada à mera vida que se 
manifesta no homem como culpa”. BENJAMIN, Walter.  As afinidades eletivas de Goethe. In: Escritos 
reunidos sobre Goethe. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2009. p. 61 (entrecolchetes meus); GS, I-
1, p. 138-139. 
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Não, o fenômeno não é assim tão estranho, por que nunca a experiência foi 
mais desmentida [gründlicher Lügen gestraft worden]: a estratégia pela 
guerra de trincheiras, as econômicas pela inflação, as do corpo pela fome, 
as morais pelos detentores do poder. 37 

Ele nos diz na passagem acima que a experiência nunca foi tão 

profundamente castigada [gestraft] com a mentira. Então, é uma espécie de mentira 

a contrapartida à pobreza de experiência, uma mentira que falsifica e pune a 

experiência pobre dos homens. A solução que encontram os judeus para incluir a 

morte de Deus na passagem citada por Betty Fuks nos serve bem de exemplo. Qual 

a solução que eles encontram para não desfazerem os laços de sentido quando 

presenciam a cena do menino enforcado? Eles compõem um juri para julgar Deus. 

Um corpo de júri mundano para julgar justamente aquele que é para eles a justiça de 

fato. É emblemático que, na esperança de novamente estabelecerem-se enquanto 

homens, formem entre si um corpo de eleitos para julgar justamente aquele que, 

para os judeus, é senhor da justiça! O júri do bando judaico é um substituto da 

experiência de julgar quando ela já não é mais possível. O júri do clã judaico decide 

então que o Eterno é culpado e condena-O à morte.  

É interessante notar que a conclusão a que chegam já está consumada 

pelo horror que acabaram de presenciar com a morte do menino: o Eterno está 

morto. Temos aqui o mesmo processo que se dá na fábula do velho vinhateiro, na 

qual os filhos não precisam do tesouro para aprender a lidar com a terra. A 

experiência do erro em busca do tesouro serve apenas para consolidar o agir 

diligente do pai no trabalho como lei universal do trabalho diligente. Nesse sentido, 

poderíamos dizer que a experiência que quer consolidar o bando judeu é a de 

erguer um novo ponto de basteamento para o sentido, que já não é o pai blasfemo 

de Esopo, nem o patriarca Moisés a quebrar as tábuas. Querem encontrar alguém 

ou algo que cumpra a função de velar aquele acontecimento impossível. Essa coisa, 

substituta de Deus e da experiência com suas leis morais, neste momento é o 

direito: uma instituição completamente arbitrária ao agir moral e abstraída do 

acontecimento que, inclusive, já estava previamente consolidado. O castigo da 

experiência moral com Deus é o logro do direito em fazer justiça. O direito torna-se 

uma metáfora arbitrária da justiça divina, uma garantia de que a função da 

transmissão da lei moral pudesse ser operante, porém, apenas como caricatura, 
                                                           
37 BENJAMIN, Walter. Experiência e Pobreza  p. 86; GS. II-I, p. 214. 



  46 

 

como um semblante. Só assim, depois de proceder essa certificação coletiva da 

legitimidade do falso velamento, podem seguir com a leitura vespertina da Torá. 

Mas, agora, cantam para quem? Não cantam senão para aquele que agora se 

tornou sagrado para a nova cultura judaica:  é o direito que assume o lugar no altar. 

O que nisso se mostra, não é, de fato, um autêntico renascimento, mas uma 

galvanização, 38  nos diz Benjamin.  

Na primeira guerra mundial, um termo alemão ganha uma conotação 

paradigmática para o que a cultura em colapso estava vivendo. Ersatz é uma 

palavra alemã que significa substituto. Ela ganha popularidade quando os bloqueios 

navais, os embargos comerciais limitam o fornecimento de alimentos ou de matérias 

primas para a indústria e forçam a fabricação de equivalentes falsos para manter o 

consumo e a aparência de normalidade. Os prisioneiros ingleses na Alemanha não 

bebiam café mas Ersatzkaffee. Uma bebida feita de outros grãos que, adicionados 

de produtos químicos, tornavam-na semelhante ao café. Com o aumento das 

restrições comerciais o conceito se estende massivamente no setor alimentício e 

fabril. 39  

É esse sentido de decaimento substitutivo que Benjamin parece apontar 

quando apresenta a experiência da estratégia como punida com a mentira da guerra 

de trincheiras ou  pela disputa pela superioridade técnica dos equipamentos bélicos; 

quando a experiência econômica é substituída pela inflação, quando a experiência 

com o corpo é substituída pela fome e a da moral pelo poder. Quer dizer ele que, 

sob essa experiência substituta, o critério que pode mensurar sentido ao corpo já 

não é a percepção espacial ou a sensibilidade histórica do olhar do outro, mas nossa 

relação com a privação, com o corpo faminto. Estar perto ou longe dessa condição 

determina a grandeza do nosso corpo. Não está em questão a possibilidade 

histórica de recepção de um saber sobre o corpo. O critério para sua mensuração é 

de um índice completamente diferente. É especialmente emblemático ser esse 

índice exatamente a fome, a imagem mais repulsiva do limite a que pode chegar o 

corpo humano, o substituto para a experiência com o corpo. Pois é, justamente, ela 

que o pune. Assim como a busca do tesouro em Esopo é o lugar do erro – da 

                                                           
38 Ibidem, p. 86. 
39 DEBORD, Guy. Enganar a fome [Abat-faim]. Trad. Port. Helder Moura Pereira. Lisboa: Frenesi Ed. 
2000. Nesse pequeno texto de Debord ela nos apresenta como a aura da mercadoria na sociedade 
espetacular capitalista baseia-se na materialidade abstrata do produtos Ersazt.  
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negação que opera a dívida – é a fome enquanto portadora da culpa que se torna 

ponto de basta para o corpo. Mas não estamos falando de uma fome objetiva, 

daquela que sentimos cotidianamente, nem de uma ideia da fome que podemos 

abstrair da experiência de uma época. Mas sim uma  Ersatzkörper. Um produto 

substituto que é índice negativo útil apenas para a comparação especular com o 

corpo. É uma forma mítica da fome, resultado material e presentificável de uma 

decupagem do corpo sob injunção daquilo que lhe traz mais temor. Assim, é 

também no  julgamento do Eterno, feito pelos judeus em Auschwitz, que o direito 

torna-se substituto mítico da justiça divina. Ele se constitui na morte de Deus e de 

suas leis universais quando o que era dado como registro hegemônico manifesta-se 

como pura cólera no enforcamento do menino de olhos azuis. O direito é o 

Ersatzgerechtigkeit, substituto da morte simbólica da justiça divina, expressa 

alegoricamente na passagem citada, na violência colérica que se abateu sobre o 

menino de olhos azuis no que foi pensado como ausência das leis morais do Eterno. 

Não é exatamente assim que vivenciamos o poder e o tabu que ainda persiste nos 

homens que são seus portadores? Senão como temor em fazer o que bem 

entendem com nossas pobres leis morais? Qual a relação objetiva da inflação com a 

capacidade material dos homens em trabalhar e garantir e sua sobrevivência 

historicamente? Nada. A inflação tornou-se um símbolo mítico – que é bastante 

cambiável com a queda das bolsas, aumento do dólar e etc. - que mantém uma 

relação completamente arbitrária junto às possibilidades práticas de sobrevivência 

econômica. Esse substituto totêmico da experiência moral econômica pela inflação 

organiza o destino econômico dos homens pelo temor e não pela segurança de uma 

lógica de sentido estabelecida pela perpetuação da tradição de poupar ou 

economizar como, diríamos, nossos avós haviam feito.  

Não seria o historicismo o resultado da morte simbólica das grandes 

narrativas épicas? Não estaria guardada na ideia de progresso a impostura da 

transmissão de uma totalidade sobre o tempo? Não seria o historicismo um 

Ersatzgeschichte? Benjamin nos diz em um fragmento de 1918: 

A categoria suprema da história do mundo, que garante a univocidade dos 
acontecimentos, é a culpa. Cada momento dessa história está marcado pela 
culpa e implica a culpa. Causa e efeito nunca poderão ser categorias 
decisivas na estrutura da história do mundo, porque não podem determinar 
nenhuma totalidade.(...) A concepção racionalista da História comete o erro 
de considerar causa e efeito qualquer totalidade histórica (ou seja, um 



  48 

 

determinado estado do mundo). Um estado do mundo, no entanto, é 
apenas, e sempre, culpa (na sua relação com um outro, que virá depois 
dele). 40 

Neste fragmento com o título de A ética, Benjamin está tratando de 

totalidades históricas, que designa aqui por estados do mundo. Divide-os em três: 

história natural, história do mundo, história divina. Na história do mundo, nos diz que 

a lógica casuística não garante um sentido de totalidade. O que garante o nexo de 

univocidade dos acontecimentos, a possibilidade de sua transmissão numa 

totalidade de sentido é a culpa na sua relação com um outro, que virá depois dele. O 

que garante a transmissibilidade é a relação de sujeito que estabelecemos com 

relação a um outro da transmissão que virá depois. É a narratividade sobre um 

tempo como transmissão. O que garante a imanência da ação ética sobre o tempo 

não é o progresso. Antes, ele constitui um encobrimento, uma mentira que pune a 

posição dos homens como sujeitos do seu tempo sob o temor de um futuro 

imprevisível e catastrófico. A ideia de progresso não é senão o novo ponto de basta 

do discurso histórico racionalista onde o que está sendo excluído é a juventude, a 

infância dos homens com relação aos acontecimentos. É assim que, na experiência 

narrativa moderna, a experiência temporal do destino é substituída pela 

espacialidade de um eterno presente que se consolida na exclusão do sujeito 

histórico em favor dos cálculos do cientista político e do jornalista. Assim podemos 

dizer que o acontecimento histórico é vivido como coisa imediata, intemporalmente, 

sem mediação com a narração, atravessado apenas pela determinação mítica da 

lógica casuística.  

Essa é a nova barbárie, de que nos chama atenção Benjamin. Barbárie 

essa que não cessa em criar mil símbolos para galvanizar a pobreza do laço social - 

a democracia representativa, os conselhos de bairro, o planejamento participativo – 

quando o único imperativo fundamental ao clã moderno é: afastemo-nos do 

mendigo! Essa nova barbárie é a assunção de uma impostura da experiência, da 

transmissão do arcaico como uma ordem formal - uma exigência frente à pressão 

das circunstâncias -, fundada na defesa religiosa daquilo que causa mais temor aos 

homens. Essa verdade, Marx já nos tinha feito ver quando nos expôs o fetichismo da 

mercadoria.   
                                                           
40 BENJAMIN, Walter. Fragmentos (filosofia da História e política). In: O anjo da história. Tradução e 
organização de João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013, fragmento 65 p. 28. 
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3  O BLEFE, O SIDO E O TRUQUE 

 
Ganha a morte com todos os teus apetites, e o teu egoísmo e todos 

os pecados capitais. 
 

Rimbaud 
 

 
Há algo importante que Benjamin quer responder em Experiência e 

pobreza. Ele nos faz ver de que tipo de pobreza especificamente está falando, mas, 

principalmente, está interessado nas possibilidades que se abrem com essa 

pobreza. Não parece ser simplesmente uma resposta propositiva à inexorável 

experiência dos homens com a modernidade. Ele vê nessa pobreza do seu próprio 

tempo os indícios de uma superação mais ampla da experiência humana. Essa 

superação, em poucas palavras, segue as suas posições políticas: são as da tarefa 

revolucionária de emancipação das classes e dos indivíduos. Mas, necessariamente, 

do ponto de vista ético, essa emancipação pretende livrar os homens da culpa e de 

sua forma temporal como destino.  

Vimos que a experiência traumática com a arbitrariedade dos grandes 

genocídios, a generalização da técnica e a alienação assalariada do trabalho 

situaram os homens numa outra posição com a relação à morte e, portanto, também 

com a transmissão. A garantia de uma univocidade de sentido e de tempo da 

experiência cultural está na salvaguarda de um trabalho de esquecimento – que 

tratamos como um blefe em Esopo – de um índice negativo fundamental da cultura, 

o qual vimos através do velamento da morte arcaica do pai totêmico - uma morte 

simbólica que não se consuma enquanto morte real. Esse trabalho do esquecimento 

é o véu que encobre o contato direto com a cena arcaica, e, ao mesmo tempo, 

implica a força da transmissão da experiência, sua forma mesma enquanto 

suprimento do que falta, enquanto dívida e culpa. É justamente a posição do 

trabalho do esquecimento frente a essa negatividade -  que é matriz da própria 

transmissão, que é a força que mantêm o nexo de culpa 41 entre os acontecimentos - 

                                                           
41 Essa expressão é usada por Benjamin também em Destino e Caráter em um trabalho de 
delimitação a temporalidade do destino. Diz ele: “O destino é o nexo de culpa 
[Schuldzusammenhang] do vivente. (...) O nexo de culpa [Schuldzusammenhang] é temporal  num 
sentido inteiramente inapropriado, pois é completamente diferente , no ma medida, do tempo da 
redenção, do tempo da música ou do tempo da verdade.” Durante esse capítulo tentaremos ao 
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que é determinante com relação à experiência. Esse esquecimento só é operativo, 

como vimos em Esopo, com a consumação de uma segunda morte: a morte real do 

pai particular. É ela que vela e, nesse velamento, possibilita ao agir moral do pai 

ocupar a valência da transmissão que o seu encobrimento mesmo criou. O blefe tem 

a função de velar, de deixar livre a valência da transmissão do parricídio – que sem 

a operação de lei da morte real do pai particular que ocupa essa valência 

apresentar-se-ia como uma dívida sem substância, uma culpa natural. É essa 

função de coexistência e velamento 42 do blefe que se perde com a experiência 

material da morte arbitrária na modernidade.  

É frente à impossibilidade de dar valência à transmissão sem substância, 

à manifestação sub-reptícia da culpa mesmo, que uma nova  - porém arcaica – 

experiência se constitui. Semelhante à lógica do culto aos tabus, a nova barbárie – 

assim Benjamin designa essa nova experiência – opera um deslocamento que 

reprime e presentifica arbitrariamente este índice negativo em objetos signos do 

temor. Um tipo de experiência que não mais realiza uma mediação do agir histórico 

com o seu tempo, sendo experimentada como natural. É esse funcionamento 

                                                                                                                                                                                     
máximo nos aproximar da operatividade desses conceito na articulação entre experiência e 
transmissão. Ver BENJAMIN, Walter. Destino e caráter. Trad. Bras. Ernani Chaves. In: Escritos Sobre 
mito e linguagem. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34; Gesammelte Schriften II.1. Frankfurt: Suhrkamp, 
1991, p.171. 
42 Essa mesma relação podemos observar com precisão em alguns textos de juventude de Walter 
Benjamin.  Esse trabalho da linguagem será deveras importante para o desenvolvimento do 
argumento desse capítulo. Em Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem de 1916 
a relação  dialético- negativa  se encontra no duplo essência espiritual e essência linguística. Em As 
Afinidades Eletivas de Goethe  a tarefa do crítico está na captura da distância entre o teor de verdade 
e o teor material da obra. Nesse trabalho  é próprio ao conteúdo do teor de verdade manifestar-se no 
teor material numa relação de coexistência e velamento. Benjamin nos diz  “quanto mais significativo 
o teor de verdade de uma obra, mais este está discreta e intimamente ligado ao seu teor material”.  
BENJAMIN, Walter.  As afinidades eletivas de Goethe. In: Escritos reunidos sobre Goethe. São 
Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2009. p. 83. GS, I-1, p.153. O teor de verdade não está relacionado aos 
conteúdos da obra, mas à apresentação linguística mesma, nessa relação dialética, como teor 
material. Este, por sua vez, como forma manifesta, é sua linguagem pura e simplesmente. Assim, em 
sua incomunicabilidade essencial (a impossibilidade de comunicar-se plenamente a si mesma, que é 
característica da limitação constitutiva da língua humana), o teor de verdade se expressa em teor 
material. O teor de verdade não possui comunicabilidade própria, pois se insere na própria interdição 
essencial da língua humana. Nesse sentido, não há um conteúdo de verdade a ser descoberto (des-
velado), mas um teor de verdade a ser encontrado na sua aparição limitada como teor de material. 
Não é a linguagem que não pode comunicar o verdadeiro da obra, mas, antes, é o próprio verdadeiro 
da obra que não é possível de ser comunicado pela linguagem a não ser enquanto ele mesmo seja 
essência linguística (teor material). Ver BENJAMIN, Walter.  Sobre a linguagem em geral e sobre a 
linguagem do homem. Trad. Bras. Susana  Kampff Lages. In: Escritos sobre mito e linguagem (1915-
1921). Organização, apresentação e notas de Jeanne Marie Gangnebin;. São Paulo: Duas Cidades; 
Ed.34, 2011, p.53; BENJAMIN, W. Abhandlugen. Gesammelte Schriften II.1. Frankfurt: Suhrkamp, 
1991, p.171.  
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arcaico que observou Benjamin na arbitrariedade das relações entre corpo e fome, 

justiça e direito, economia e inflação. Poderíamos chamar de Erstazerfahrung essa 

experiência substitutiva que se distingue da Erfahrung 43  pelo tipo de 

velamento/esquecimento que realiza com a primeira morte arcaica. Experiência que 

se distingue pela forma desta morte ocupar posição na valência da transmissão - 

forma relativa, portanto, ao modo como nos colocamos em relação com esse índice 

negativo da cultura e que traduzimos aqui pelo  acontecimento paradoxal  do 

parricídio arcaico.  Parece ser esse procedimento substitutivo - sua operação mesma 

com relação à valência da transmissão - o que interessa a Benjamin.  

3.1 Esquecimento 

É justamente sobre o tipo de esquecimento que Adorno questiona 

Benjamin na carta que citamos anteriormente. Diz Adorno: “Não seria a aura sempre 

um vestígio de um traço humano esquecido na coisa e não estaria ela presa, 

justamente pelo tipo de esquecimento, àquilo que você chama de experiência?” 44. 

Benjamin responde a Adorno da seguinte maneira: 

Não resta dúvida que o esquecimento, por você lembrado na discussão  da 
aura, é de grande importância. Reservo a possibilidade de uma  distinção 
entre esquecimento épico e esquecimento reflexivo. Queira  por favor não 
considerar uma evasiva se não me aprofundo hoje nessa problemática.(...) 
Parece-me inevitável que no curso dos meus trabalhos terei de me 
confrontar com a questão por você levantada. (Não sei se logo na 
sequência do “Baudelaire”.) O primeiro a fazer será então remontar ao locus 
classicus da teoria do esquecimento, que para mim, como você sabe muito 
bem, representa “O loiro Eckbert”. 45 

Não fica clara, nos textos, que tratam sobre esquecimento, rememoração 

e memória46, a distinção que Benjamin faz aqui entre esquecimento reflexivo e 

                                                           
43 Importante a distinção feita por J. M. Gangnebin entre experiência [Erfahrung] e vivência [Erlebins]. 
Nos diz ela ao referir-se a crítica benjaminiana de Proust: “Proust, realiza, com efeito, a proeza de 
reintroduzir o infinito nas limitações da existência individual burguesa. Esse infinito, que o 
comprimento da obra e da frase proustiana configura, interna-se na vida dese parisiense elegante 
pelos caminhos convergentes da memória e da semelhança. A experiência vivida de Proust 
(“Erlebnis”), particular e privada, já não tem nada a ver com a grande experiência coletiva 
(“Erfahrung”) que fundava a narrativa antiga.” GANNEBIN, J.M. Walter Benjamin ou a história aberta. 
In: Obras Escolhidas: Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 15. 
44 ADORNO, Teodor W. Correspondência, 1928 – 1940/ Theodor W. Adorno, Walter Benjamin;  
tradução José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Editora Unesp, 2012. Carta de Adorno a 
Benjamin. p. 452. 
45 Ibidem, Carta de Benjamin a Adorno. Paris, 07.05.1940. p. 458. 
46 Estamos nos referindo aos textos de Benjamin que articulam diretamente esquecimento e 
rememoração. A imagem de Proust  e  O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. 
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esquecimento épico. Que essa distinção seja possível, como ele nos indica, já é 

bastante interessante para pensar as formas de experiência a elas conexas - o que 

nos permitirá interrogar Benjamin acerca dessa variação e de seus desdobramentos 

éticos. Mais interessante ainda na resposta de Benjamin a Adorno é a referência ao 

belo conto fantástico de Tieck como locus classicus da sua teoria do esquecimento. 

O loiro Eckbert  foi escrito por Ludwig Tieck, contemporâneo e rival de Goethe, e do 

qual Benjamin gostava bastante. Ele também o cita, alguns anos antes da referida 

carta, em O que é o teatro épico, referindo-se ao trabalho reflexivo que realiza 

Bertolt Brecht com a sua dramaturgia  Lá, diz Benjamin: “O mandamento mais 

rigoroso desse teatro é que quem mostra – o ator enquanto tal – deve ser mostrado. 

Tais formulações podem evocar, talvez, a velha dramaturgia da reflexão, de 

Tieck.” 47 Sem  precisar detalhes desta passagem sobre a técnica dramatúrgica do 

teatro brechtiano, podemos isolar o que nos interessa diretamente na observação de 

Benjamin e que podemos experimentar nesta leitura:  é justamente um efeito de 

reposicionamento o que sentimos quando terminamos de ler O loiro Eckbert. Assim, 

como na técnica brechiana de mostrar quem mostra, experimentamos a exposição 

da fronteira entre o que se quer dizer e o que é dito. Há algo na forma, na 

construção do tecido do texto, que provoca um abalo no suposto lugar de saber que 

teríamos por estar fora da narrativa. Esta construção provoca uma suspensão da 

distância que mantemos com o que se localizaria como externo a nós, parecendo 

produzir uma falha no nosso valioso trabalho egoico de estabelecimento da 

identificação e da diferença. O texto não se move apenas no nível da identificação 

do leitor com o texto ou com determinada personagem, nem mesmo no nível de uma 

não identificação.  Opera, no entanto, com a emergência de um instante de conflito 

promovido pelo borramento da fronteira entre o que está dentro e o que está fora, 

entre quem está na posição de objeto e quem está na posição de sujeito. É 

interessante ver como essa mesma experiência perceptiva vivida pelo leitor é 

apresentada por Tieck, na história, num momento de horror e síncope psíquica 

vivida pelo protagonista da história. Diz o narrador, referindo-se à Eckbert:   

Isto deu um golpe fatal na mente, no juízo de Eckbert; ele não conseguia 
encontrar a chave do enigma: estaria sonhando agora ou teria ele sonhado 

                                                           
47 BENJAMIN, Walter. O que é o teatro épico. Um estudo sobre Brecht. In: Magia e técnica, arte e 
política: ensaios sobre a literatura e história da cultura. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: 
Brasiliense, 1994. pg. 88. 



  53 

 

outrora com uma mulher chamada Bertha; às coisas mais fantásticas 
mesclavam-se as mais banais, o mundo ao seu redor estava enfeitiçado, e 
ele não era capaz de qualquer pensamento, qualquer recordação. 48 

O que provoca esse golpe fatal é o canto de um pássaro magnífico que 

põe pedras preciosas e que, até então, Eckbert só conhecia pela narrativa de sua 

mulher Bertha. A riqueza e a angústia que o casal possuía estava articulada à 

presença desse pássaro. Na história, Bertha tem um segredo que só Eckbert 

conhece. Seu segredo é uma experiência fantástica que viveu na infância, mas, 

nela, Bertha comete um crime. Isso impede Eckbert de compartilhar com outras 

pessoas a história de sua mulher e mensurar a veracidade dos acontecimentos 

incomuns que ela narra. É pela presença constante desse segredo em suas vidas 

que eles se mantêm distante dos poucos amigos que possuem. Para um, em 

particular, Eckbert resolve confiar a história fantástica de sua mulher. Walther já era 

amigo de Eckbert há muitos anos quando este resolve lhe convidar para pernoitar 

em sua casa e escutar de sua esposa Bertha, em caráter de confidência, sua 

história. Bertha conta uma longa história. Toda a periferia da história que narra é rica 

em detalhes. Sua capacidade de recordar os detalhes espaciais dos ambientes nos 

quais o que narra se passa é incrível. Há algo de excessivo na riqueza da descrição 

que vai fazendo. Antes, Bertha é descrita por Tieck como uma mulher taciturna e 

solitária. O contraste com a loquacidade que assume faz mais reluzente a precisão 

com a qual narra suas recordações. Tieck chega a demarcar esse traço incomum. 

Diz Bertha a Walther: “Perdoai minha prolixidade; sempre que falo dessa história, 

involuntariamente torno-me loquaz(...)” 49 Sua história começa quando resolve fugir 

de casa. Seus pais eram camponeses muito pobres e ela era uma menina inibida 

para os trabalhos domésticos. Foge de casa, pois culpa-se por não ser produtiva 

como seus pais desejavam. A rotina de pobreza piorava o assédio que sofria por ser 

uma menina pouco industriosa. A descrição da fuga é maravilhosa. Tem um efeito 

entorpecente, onírico. Descreve em detalhes todos os caminhos pelos quais passa, 

as cidades que conhece, o sofrimento com a fome e a solidão. Toda a descrição da 

fuga tem uma cadência, um tempo próprio. Até que encontra uma velha enigmática, 

que lhe fala pouco, mas que a leva consigo. Numa casa feliz e ensolarada no meio 

                                                           
48 TIECK. Ludwig. Feitiços de Amor e outros contos. Trad. Bras. Maria Aparecida Barbosa. São Paulo: 
Hedra Ed. p. 46.  
49 Ibidem, p. 27. 
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das montanhas, Bertha passa a viver com a velha, com um cachorro e com o 

pássaro magnífico. Bertha torna-se adolescente vivendo em paz e na solidão com os 

seus poucos companheiros. A velha passava muito tempo ausente e estavam sob a 

responsabilidade de Bertha os cuidados com a casa, o cão e o pássaro. Seduzida 

pelos encantos dos poucos livros aos quais tinha acesso, surpreendia-se ao 

fantasiar aventuras e histórias de amor com cavaleiros e príncipes. Atribuía, nos 

seus sonhos diários, ora ao cão ora ao pássaro, o lugar do príncipe encantado que 

um dia encontraria. E, obedecendo a esse impulso, resolve fugir com o pássaro e 

com as pedras preciosas que tinha à disposição, deixando o cão preso em casa. 

Nas suas recordações, nunca foi capaz de lembrar o nome do cão. E é com muito 

pesar que prevê sua morte quando foge, já que a velha se ausentava sempre, 

durante muito tempo. Na sua nova fuga não consegue realizar o seu desejo juvenil. 

Diz ela: “Como a natureza humana tende ao esquecimento, acreditava então que 

minha viagem anterior durante a infância não tivesse sido tão tristonha como a atual; 

desejei estar novamente naquela situação de outrora.”50  Cansada, chega a uma 

nova cidade e começa a reconhecer os traços de sua cidade de origem. A 

esperança de encontrar seus pais e poder ajudá-los com a riqueza que agora 

possuía é frustrada quando encontra sua antiga casa e descobre que ambos tinham 

morrido. O canto do pássaro começa a incomodá-la. Ele modifica a ladainha que 

sempre repetia para uma outra composta por versos acusatórios do crime que 

Bertha havia cometido. Cheia de culpa e pavor, mata o pássaro. Adiante:  “(...) a 

partir de então comecei a ficar inquieta por causa de minha criada, pensei no que eu 

mesma fizera e imaginava que também ela algum dia poderia me roubar e até 

mesmo me assassinar.” 51 Sua história chega ao fim quando conhece o pacato 

Eckbert e casa-se com ele, com a riqueza que ainda possuía. 

Depois de terminar a história, Bertha se despede amistosamente de 

Walther, que lhe diz lacônico: “ - Nobre senhora, agradeço-vos, posso imaginar-vos 

muito bem com o estranho pássaro e cuidando do pequeno Strohmian.” 52 Eckbert 

começa a desconfiar da falta de lisonja do seu amigo tão fiel. Diz ele: “Não irá ele 

trair minha amizade? Não irá contar a outros o que ouviu? Não poderá, já que é 

assim a natureza humana, criar uma desditosa cobiça pelas nossas pedras 
                                                           
50 Ibidem, p. 37. 
51 Ibidem, p. 39. 
52 Ibidem, p. 40. 
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preciosas e por isso imaginar planos e se dissimular?” 53 Depois do encontro com 

Walther, Bertha adoece e não consegue se recuperar com remédio nenhum. Antes 

de morrer confidencia a Eckbert:         

Tu deves lembrar-te que sempre que narrava minha história eu não 
conseguia recordar, a despeito de todo o esforço que fizesse, o nome do 
cãozinho com o qual convivi por tanto tempo. Naquela noite, quando 
Walther se despedia de mim, ele disse de repente: “Posso imaginar-vos 
muito bem cuidando do pequeno Strohmian”. Será coincidência? Terá 
adivinhado o nome, ou terá feito a menção com algum propósito? E, nesse 
caso, que ligação haverá entre esse homem e meu destino? Por vezes digo 
a mim mesma que essa coincidência não passa de simples fruto de minha 
imaginação, mas isso é real, absolutamente real. Um pavor colossal 
apossou-se de mim no momento em que uma pessoa estranha auxiliou-me 
dessa forma com minhas recordações. 54 

Essa é a primeira formulação no conto que articula as forças que estão 

associadas ao esquecimento. Essa mesma relação entre esquecimento e 

rememoração traumática é construída por Tieck mais uma vez na história. Mas, 

antes, para fazermos o trabalho que Benjamin nos deixou de revisitar esse texto, 

devemos nos perguntar que lição sobre o trabalho do esquecimento podemos já tirar 

daqui. É central aqui entendermos o que está em jogo no esquecimento do nome do 

cão por Bertha e no trauma que lhe causa a rememoração que Walther lhe faz. Por 

que a revelação do nome do cão pelo estranho causou em Bertha tamanho pavor? 

Ela responde a si mesma que poderia ter tratado o acontecimento como uma 

coincidência, um acaso, um efeito de sua imaginação. Mas, para seu espanto, o que 

poderia ser experimentado por ela como uma coincidência, uma brincadeira, um 

acaso, é vivido como uma manifestação de realidade. O que está fora de sentido 

ganha uma efetividade horripilante. Para ela, a distância e a arbitrariedade que há 

na relação entre o seu esquecimento e a rememoração que o estranho lhe faz é 

naquele momento uma realidade possível. Para ela, parece haver um sentido 

possível nessa coincidência, por mais arbitrária e imprevisível que possa ser. A 

revelação lhe causa um choque que suspende a estrutura que lhe garante uma 

relação de sentido com a realidade. O que quer significar o reconhecimento de 

Bertha dessa relação arbitrária relacionada ao seu esquecimento? Por que 

exatamente sob essa condição ela acha que a relação é de fato possível e não um 

equívoco, uma coincidência? Perguntemos melhor: o que a manutenção do 
                                                           
53 Ibidem, p. 40. 
54 Ibidem, p. 42. 
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esquecimento no nome do cão lhe garantia? O sentido da asserção é possível a 

Bertha não apenas pela revelação do nome correto do cão, mas também por que 

sua narrativa está completamente identificada com o esquecimento do nome dele. 

Não é à toa Bertha se esforçar por lembrar o nome do cão e não conseguir. O Furo 

de saber do esquecimento é fundamental para o estabelecimento de uma lógica de 

sentido para Bertha. Toda a sua loquacidade, sua capacidade de narrar, faz parte 

desse trabalho do esquecimento.  Todo esse trabalho serve para manter incólume o 

lugar esquecido. Ao mesmo tempo, é esse esquecimento - como lugar inacessível 

ao sentido – que força, ao redor e fora dele, a construção de vestígios para que o 

retorno a esse lugar esteja sempre acessível, para que seja possível revisitá-lo. 

Esse furo de saber do qual esse esquecimento é portador, digamos, está sempre à 

espera de um reconhecimento, de sua recordação.  

A narrativa de Bertha, sua vida, que está sempre a rememorar a Eckbert, 

está investida na delimitação desse esquecimento. O trabalho de esquecimento no 

nome do cão é o mesmo que possibilita o sentido simbólico da loquaz narrativa 

rememorada por Bertha. Esquecimento e a rememoração estão dialeticamente 

articulados, são urdidura e tecido narrativo. É a revelação do nome do cão que 

causa uma interrupção na coexistência simbólica entre narrativa e esquecimento. 

Uma coexistência que garante uma univocidade de sentido à experiência efetiva, 

justamente aquela que é perdida quando Bertha é rememorada pelo estranho. São 

duas as temporalidades que entram em conflito com a revelação do nome do cão, 

nos diz  Bertha. Uma diz respeito ao destino e está associada à estrutura do 

esquecimento; a outra é a efetividade, em que objetividade e pensamento, 

verdadeiro e falso podem ser mensurados pelo sentido. Com a revelação do nome 

do cão, a coexistência e distância que essas duas temporalidades mantêm entre si é 

abalada. O campo do destino - de uma noção de tempo que é experimentada como 

pura determinação, como uma totalidade imaginária determinante da vida - passa ao 

campo da experiência efetiva como algo que pode ser vivido objetivamente. É esse 

o momento no qual o efeito de horror se manifesta à Bertha.  

Se destino e esquecimento estão ligados, o que garante, pelas costas, 

essa experiência de totalidade imaginária é uma experiência com esse furo de 

sentido do esquecimento, com esse buraco constitutivo da narrativa. Essa 

totalidade, portanto, só pode ser experimentada como tal na repetição do trabalho 
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significante sobre esse vazio de sentido. Uma repetição que é forma, urdidura do 

tecido simbólico da rememoração, que não está, porém, manifesta diretamente à 

consciência, a não ser como uma totalidade. O conflito interno de Bertha com a 

revelação do nome do cão se dá quando essa experiência imaginária de totalidade 

ganha efetividade, quando a experiência simbólica, com o seu tempo narrativo, é 

suspensa em favor de uma totalidade sem nome que é experimentada por ela como 

uma pura determinação. É assim que pode pensar que todos sabem do seu destino, 

que todos conspiram contra ela, que tudo pode comparecer à sua efetividade 

histórica. Essa é talvez a causa de sua sideração e morte simbólica.  

Que um estranho seja aquele que recorda a Bertha o esquecimento do 

nome do cão, que não seja ela mesma quem o faz, eis um elemento importante na 

delimitação da função que tem esse esquecimento com relação à sua narrativa, 

talvez causa do horror que essa rememoração lhe causa. Na história, o estranho 

que possibilita a ela o reconhecimento do seu esquecimento é alguém 

completamente fora do seu campo de sentido. Alguém que, enquanto Outro, deveria 

estar no campo da diferença com relação a sua alteridade, justamente para quem 

Bertha narra, conta sua história e estrutura o sentido de sua narrativa - a distância 

com relação a qual o esquecimento que lhe constitui se estabelece. É através dessa 

posição de diferença que pode manter o esquecimento enquanto esquecido, manter 

a falha no esquecimento do nome do cão enquanto uma falha constitutiva do sentido 

de sua narrativa. É através desse Outro que pode operar o trabalho de contradição 

com essa falha e elaborar sentido sobre sua experiência. Mas, ao contrário, é o 

estranho, essa encarnação radical da diferença que, com sua revelação, lhe 

possibilita uma radical identidade consigo mesma. Justamente por que o que está 

esquecido para Bertha é também o que lhe garante negativamente a identidade com 

sentido daquilo que narra. O esquecimento do nome do cão é índice de um limite 

inacessível fundamental à sua lembrança, que com a sua revelação passa a fórceps 

ao conhecimento de Bertha. O que passa ao seu conhecimento é a centralidade 

para ela da forma desse esquecimento e não apenas o conteúdo esquecido do seu 

texto. Aquilo que o trabalho da loquacidade narrativa de Bertha faz, ao delimitar esse 

esquecimento - ao torná-lo presente de forma indireta, pelas costas, através da 

narrativa dos vestígios dessa falha - é, na rememoração forçada desde fora, aquilo 

que é revelado radicalmente pelo estranho.  Seu constrangimento e horror são 
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indícios da radicalidade com a qual esse processo é feito. É nele que ela pode ver, 

através do estranho, através da diferença que agora é identidade consigo mesma, 

aquilo que está excluído e que é fundamental na estrutura de asserção de sua 

narrativa. Por isso, para Bertha, é tão verdadeiro o espanto que lhe provoca a 

semelhança entre o acaso da aparição do estranho e a verdade sobre o destino de 

sua vida. É a arbitrariedade da semelhança entre o seu limite mais íntimo e o 

conhecimento do estranho que parece impedir uma experiência efetiva de saber 

sobre si mesma, sobre seu esquecimento. É assim que podemos pensar o 

esquecimento como um lugar central na alteridade de Bertha. Por isso a revelação 

do nome do cão lhe causa um transtorno tão essencial. O nome do cão na narrativa 

parece guardar o índice desse lugar fundamental que o esquecimento ocupa com 

relação à alteridade. 

Por que é o nome do cão portador dessa força de rememoração? Por 

que, na narrativa de Tieck, esse evento aparece com uma importância tão 

fundamental? Na nossa história é ele que está na fronteira da relação entre 

esquecimento e rememoração. Ele é uma espécie de sobra do trabalho do 

esquecimento. É um resto que, quando recordado, põe em choque a univocidade de 

sentido da experiência de Bertha. Portanto, também é, quando mantido no 

esquecimento, a garantia da distância e coexistência entre a experiência temporal 

imaginária do destino e a experiência de efetividade simbólica da realidade. É um 

objeto central na consolidação da experiência significante ao mesmo tempo em que 

é uma espécie de falha desse trabalho. Ele é indício de que há um esquecimento, 

um buraco em torno do qual giram os vestígios, mas ele não é o esquecimento 

propriamente dito. Ele não é esquecimento nem tampouco rememoração. Há uma 

centralidade no investimento das energias vitais de Bertha em torno dele. Podemos 

ver até agora na história o que o seu desvelamento provocou: não apenas o efeito 

moral da revelação de uma verdade sobre o seu passado, mas -  rememorado da 

forma que foi por Walther - uma queda do lugar de substância da rememoração, 

uma decomposição da sua narrativa, uma desconstrução simbólica de sua 

loquacidade.  

Tieck talvez nos tenha deixado uma pista. Benjamin gostava de pensar 

assim. O nome do cão está sempre em grifos no texto original. Strohmian é uma 

palavra inexistente na língua alemã. Ela também não é um nome próprio, nem um 
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neologismo comum. Isso nos faz pensar num  certo ardil de Tieck na construção do 

nome desse personagem. Stroh  significa  palha em alemão, mas, também indica 

em várias palavras compostas e expressões o sentido de tolo,  falho, incompleto, 

vazio. Por exemplo: se diz em alemão Stroh im Kopf haben quando se fala de uma 

pessoa que “não tem nada na cabeça”, “um abestado” em cearencês. Literalmente 

está dito na expressão que a pessoa tem palha dentro da cabeça. Strohwitwer, que 

literalmente quer dizer viúvo de palha, é o nome dado em alemão para o parceiro de 

um relacionamento conjugal o qual o outro vive temporariamente sozinho, 

rotineiramente distante do conjugue. Uma espécie de quase viúvo ou viúvo por 

temporada. Sthrohbraut é o nome dado às meninas que engravidam antes do 

casamento. São literalmente noivas de palha, uma noiva que falhou, que não se 

completou. Todas as denominações que são compostas com o nome Stroh guardam 

uma certa ambivalência no sentido das palavras que constroem: de ser alguma 

coisa, mas que não se realizou no seu conceito e que, portanto, não o são; de 

possuir um sentido que só pode ser pensado como falta daquilo que enuncia, uma 

exclusão que lhe constitui o sentido enquanto marca uma falha, um inacabamento. 

Poderíamos dizer que é uma palavra significante para um significado ausente, 

carente de substância, mas, uma ausência determinada por uma falta, por um 

sentido que não se cumpriu ou que está ainda por cumprir-se. Faz bem lembrar que 

Strohmian é um nome próprio. Ora, precisam os nomes próprios ter sentido? 

Precisamente não. Eles estão numa relação de sentido com a própria transmissão 

de gerações. São um significante dessa transmissão. Poderíamos dizer que são um 

puro dito investido na transmissão, já que, quase sempre, não possuem 

essencialmente sentido preestabelecido. Podem sim estabelecer semelhança com o 

desejo que nele está investido no ato da nomeação. Esse saber, porém, não pode 

ser mensurado por um suposto significado do nome. O significado do nome é o que 

está dito no nome, por aquilo que ele comunica pura e simplesmente 55, isto é, 

                                                           
55 Em Sobre a linguagem em geral e a linguagem do homem,  se bem interpretamos, Benjamin serve-
se constantemente dessa teoria da linguagem que possui fortes inclinações teológicas. Diz ele que a 
comunicação não se dá através da língua, mas na própria língua. Se não o fosse, poderíamos dizer 
que a totalidade da essência espiritual das coisas é comunicada, e assim, a comunicação de algo 
revelaria seu conhecimento pleno. Se é na língua que algo é comunicado, então o que está presente 
nela não é a essência espiritual como um todo, é o que dela é comunicável como uma essência 
linguística. O que se apresenta exteriormente como essência espiritual é o que dela se expressa na 
língua. Assim, a língua de um ser espiritual não é apenas um veículo do significado, mas, para ele, a 
língua mesma põe o sentido como aquilo que é comunicável de seu espírito. Tomando o homem 
como ser de linguagem, como o ser nomeador, diz Benjamin, sua essência espiritual se apresenta 
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enquanto forma mesma da nomeação. Digamos, um pleno significante. Assim, 

dizem dos nomes próprios que o saber sobre eles está reservado ao destino 

daqueles que o carregam. É na efetividade da experiência dos homens que o dito 

em seus nomes retroativamente ganha sentido. Os nomes próprios guardam um 

índice do futuro, um ainda a realizar-se. A forma já do nome próprio guarda essa 

ambivalência constitutiva: de ser um significante ausente de sentido comunicável e, 

ao mesmo tempo, um significante que é profecia. Podemos assim pensar que 

Strohmian guarda em seu nome uma profecia, um ainda a realizar-se, algo que 

realiza o seu conceito. O parônimo mais próximo do nome do cão em alemão é 

Strohmann, que literalmente quer dizer homem de palha, mas nomeia em alemão 

aquilo que chamamos em português de testa-de-ferro, laranja, um simulacro de 

algo. 56  Atentando para os grifos de Tieck, poderíamos dizer que há um 

encobrimento na falta de sentido na palavra Strohmian, uma síncope que guarda um 

ainda por vir na realização do seu conceito que pode se fazer em Strohmann. Uma 

palavra testa-de-ferro, uma palavra laranja. Assim, poderíamos dizer: a realização 

da ideia de Strohmian em Tieck é a de uma palavra que é ao mesmo tempo guardiã 

- testa-de-ferro desse lugar inacessível ao saber e que deve permanecer inacessível 

na medida de sua existência - mas, ao mesmo tempo, e na medida de sua falha, 

objeto de onde parte o ímpeto e a força para a construção de sentido da transmissão 

frente ao lugar negativo do esquecimento. Esse significante testa-de-ferro é o resto 

do trabalho do esquecimento. Justamente enquanto resto, entretanto, é signo do 

desejo da transmissão. É para onde o olhar da experiência está sempre voltado. É 

justamente sobre esse lugar que recai o trabalho que constitui a experiência. É o 

lugar do lá estivemos de Georg Benjamin, da suposta teoria da experiência que 

Walter Benjamin deixa a Adorno, do blefe de Esopo, do Ersatz da experiência 
                                                                                                                                                                                     
em sua linguagem, pois sua essência linguística é sua própria língua. Sua linguagem é o Nome, não 
enquanto comunicabilidade de algo, mas como o que há de essencial nas palavras. Quando nomeia 
algo, o homem faz ver, ao mesmo tempo, a plenitude de sua essência espiritual no Nome, na língua 
pura e simplesmente que nomeia, e o que há de comunicável nas coisas como uma apresentação 
linguística limitada de sua essência espiritual. O Nome, essência da palavra, é a manifestação 
sublime do espírito humano como pleno de comunicação. Esse sublime do Nome, diz Benjamin, 
encontra-se em Deus: “no nome a essência espiritual do homem se comunica a Deus”. Ver 
BENJAMIN, Walter.  Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem. Trad. Bras. 
Susana  Kampff Lages. In: Escritos sobre mito e linguagem (1915-1921). Organização, apresentação 
e notas de Jeanne Marie Gangnebin;. São Paulo: Duas Cidades; Ed.34, 2011, p. 54; BENJAMIN, W. 
Abhandlugen. Gesammelte Schriften II.1. Frankfurt: Suhrkamp, 1991, p. 144.   
56 Os dicionários alemães dizem que a etimologia de Strohmann remonta aos rituais de Argei na 
Roma antiga realizados sobre a ponde Sublícia sobre o rio tigre. Eram eles simulacros ou efígies 
feitas de junco e palha que substituem sacrifícios humanos reais. Ver Duden Wörterbuch. 
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moderna.   
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3.2 Esquecimento reflexivo 

De forma semelhante vemos Benjamin referir-se ao lugar fronteiriço desse 

objeto entre o esquecimento e a rememoração em Infância em Berlim por volta de 

1900. O título desse episódio biográfico narrado por ele chama-se Notícias de uma 

Morte. Nele, Benjamin narra um episódio infantil o qual seu pai lhe conta de forma 

velada sobre a morte de um primo seu: 

É uma palavra, um rumor ou um palpitar, aos quais se confere o poder de 
nos convocar desprevenidos ao frio jazigo do passado, de cuja abóboda o 
presente parece ressoar apenas como um eco. Estranho que ainda não se 
tenha buscado o dublê desse êxtase: o choque com que uma palavra nos 
deixa perplexos tal qual um regalo [Muff] esquecido em nosso quarto. Do 
mesmo modo que esse achado nos faz conjecturar sobre a desconhecida 
[Fremde] que lá esteve, existem palavras ou pausas que nos fazem pensar 
na pessoa invisível [unsichtbare Fremde], ou seja, no futuro que esqueceu 
junto de nós [die Zukunft, welche sie bei uns vergaß]. 

(...) Não consegui extrair muita coisa de suas palavras. No entanto, naquela 
noite, fixei na memória meu quarto, minha cama, do mesmo modo como 
alguém grava com mais precisão um lugar, sentindo que deverá voltar a ele 
algum dia a fim de buscar algo esquecido. Só depois de muitos anos vim 
saber do que se tratava. Naquele quarto, meu pai silenciara a respeito de 
uma parte da notícia, qual seja: o primo morrera de sífilis. 57 

Benjamin nos descreve, em sua recordação, o funcionamento dessa pausa, dessa 

palava testa-de-ferro. A história que seu pai lhe conta, antes de dormir – que não 

descrevemos para não deixar a passagem citada mais longa – é cheia de uma 

atmosfera especial. Tudo o que é dito tem um ar de algo excepcional. Porém, o que 

justamente é excepcional não é mencionado na narrativa do pai. Está numa pausa, 

numa omissão que somente no futuro pode Benjamin desvelar. A omissão se referia 

a uma morte constrangedora causada por uma doença sexualmente transmissível 

que, no julgamento do pai de Benjamin, não poderia ser reconhecida pelo filho. É 

essa pausa, esse blefe do seu pai que possibilita a Benjamin gravar os detalhes 

mais imediatos daquela experiência. Os detalhes da disposição dos móveis do seu 

quarto, da espacialidade daquele momento são, para ele, a forma de retornar àquilo 

que estava omisso na descrição do pai. A hora da pausa, do blefe, é a hora na qual 

alguns dos vestígios ganham o signo de um índice com o futuro, índice de uma coisa 

que poderá talvez ser sabida no futuro, mas que, também, levam consigo a forma 
                                                           
57 WALTER, Benjamin. Infância em Berlim por volta de 1900. In: Obras escolhidas II – Rua de mão 
única. São Paulo: Editora Brasiliense, 2000, p. 89; Gesammelte Schriften II.1. Frankfurt: Suhrkamp, 
1991, p. 144. 
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dessa omissão. É, assim, que o sentido do que está omitido se constrói pelas costas 

da narrativa como algo que espera por sentido, que se repete nos vestígios como 

algo que demanda uma reparação. Sentido que permanece presente numa insígnia 

de falha que os vestígios guardam como uma tarefa de revelação futura. Através 

destes vestígios, seria possível retornar e recobrar a tarefa do sentido. Essa 

presença repetida, Benjamin descreve como um estrangeiro [Fremde], como um 

estranho invisível [unsichtbare Fremde] que podemos imaginar na palavra, no regalo 

esquecido no quarto. Presenças que são marcas de um futuro que nós esquecemos 

junto a eles. [die Zukunft, welche sie bei uns vergaß]. 

Retornemos O Loiro Eckbert. O que exatamente está esquecido na 

narrativa de Bertha? Qual é a presença repetida que está colada ao vestígio do 

nome do cão? Se pensarmos, não é exatamente a recordação do nome do cão que 

causa em Bertha tamanha culpa e horror. Strohmian não guarda conteúdo. É a 

valência aberta, um vestígio aberto, um índice de repetição, de inscrição de um 

futuro a realizar-se que é veículo de uma experiência traumática de Bertha. Na 

história, o cão foi deixado para trás na sua segunda fuga e, provavelmente, morre 

por abandono à medida que a velha se ausentava por longos períodos nesse 

momento do episódio. Também seus pais são abandonados na pobreza por ela na 

primeira fuga. Uma vez de volta à vila, quando retorna já adolescente, chora por 

saber que estão falecidos. Strohmian é testa-de-ferro, é transporte de uma 

significação mais ampla esquecida em segundo plano por Bertha, determinante na 

lógica que articula o sentido de sua narração. Ele é a forma da repetição que 

demanda substância. Ele é o que garante a coexistência entre a experiência 

temporal imaginária do destino e a experiência de efetividade simbólica da realidade. 

É um objeto que garante o nexo da experiência temporal, de algo que foi e que 

ainda está por vir. Na narrativa de Bertha, o signo que confere substância, que cola 

e é constituinte do significante Stromian como urdidura de sua rememoração loquaz, 

é o abandono. É interessante notar que o que se repete em ato como abandono na 

história de Bertha – abandono dos pais e do cão - ela ainda o realiza pelas costas do 

sentido até que o nome do cão lhe seja revelado. Strohmian é o portador dessa 

repetição sintomática. Porém, o que se repete em ato nas suas aventuras é devedor 

de um momento fundamental de esquecimento, para o qual Strohmian foi capturado 

como um significante testa-de-ferro. Como nos disse Benjamin, há um futuro 
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investido nesse signo do abandono – um futuro que é devedor de um esquecimento 

-  que a continuidade da narrativa de Tieck nos faz ver com precisão. 

O loiro Eckbert continua com o encontro fatídico de Eckbert e Walther. 

Tomado de loucura, Eckbert mata Walther com uma flecha quando o avista de longe 

na floresta a recolher lenha. Depois do crime, Eckbert afasta-se ainda mais da pouca 

vida social que já tinha. Todos com quem iniciava qualquer relacionamento estavam 

já marcados com o signo do temor. Diz ele que “sempre temera que algum incidente 

funesto pudesse ocorrer.” 58 Com o tempo, porém, volta a frequentar os eventos 

sociais, bailes e bares. Faz um novo amigo. E mais uma vez comparece a angústia 

em confidenciar ao amigo o crime cometido no passado. Conta desta vez toda a 

história ao seu novo amigo Hugo, que a recebeu de muito bom grado como uma 

prova de amizade. No entanto, alguns dias depois, Eckbert, já tomado pela hipótese 

da rejeição da amizade por Hugo, reencontra-o em um bar. Avista-o de longe e sua 

imagem se funde de forma fantasmagórica com a do seu antigo amigo Walther. O 

delírio lhe causa um  pavor incontrolável. Já não sabia quem era quem. Tieck 

descreve a síncope nervosa de Eckbert numa imagem da perda da capacidade de 

mediação, da perda da noção de tempo. Sem controle sobre si, começa a fugir da 

cidade onde vive. O caminho que começa a ser descrito, na história, é o mesmo 

percorrido por Bertha quando foge da casa dos pais pela primeira vez. A mesma 

qualidade de detalhes descrita por Bertha em suas memórias de infância é desta vez 

descrita por Tieck como narrador. No mesmo canto no qual Bertha encontra a velha 

que lhe dá abrigo, perto de uma cachoeira, Eckbert encontra a figura de Walther 

que, rapidamente, se desfaz no corpo da mesma velha que tutelou Bertha quando 

criança. Escuta de longe a ladainha do pássaro e o latido do cão conhecido por ele 

apenas pela narrativa de Bertha. Tomado pela loucura, tem um último diálogo com a 

velha antes de desmaiar em completo pavor:   
 

Vejas, a injúria causa seu próprio castigo: ninguém senão eu era o teu 
amigo Walther, teu Hugo. (...)  
 - E Bertha era tua irmã. (...) Ela era filha de um cavaleiro que a entregou a 
um pastor para que criasse, a filha do teu pai.  
- Porque sempre pressenti essa terrível ideia? - Exclamou Eckbert. 
- Porque em tua infância mais tenra certa vez o ouviste falando sobre isso: 
por causa da esposa ele não podia criar essa filha junto a si, pois era de 
outra mulher. 59 

                                                           
58 TIECK, Ludwig. Feitiços de Amor e outros contos. Op. cit,  p. 43. 
59 Ibidem p. 47. 
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Também Bertha, assim como Eckbert, deve ter ouvido e esquecido dos 

seus pais adotivos aquilo que seria insuportável de fazer experiência: que foi 

abandonada pelos seus verdadeiros pais. Talvez essa afirmação já estivesse 

presente nas constantes queixas que recebia por sua inabilidade com as tarefas 

domésticas. O abandono é o signo que ganha efetividade como repetição na 

narrativa de Bertha. Esse primeiro esquecimento, que sequer possui inscrição em 

sua narrativa, mas que está presente em ato repetido nos abandonos de sua 

história, pode sim lhe causar o terror suficiente para provocar sua sideração e morte. 

Talvez esteja justamente nesse primeiro abandono mítico, pois pode ter 

efetivamente acontecido ou não, o início de uma cadeia de nexo que se repete na 

culpa  pelos abandonos – assim como no desejo investido nas fugas –  e que se 

manifesta na narrativa de Bertha como o seu destino. O que a revelação do nome do 

cão lhe causa é a efetivação dessa forma do destino no primeiro plano da 

consciência. Essa forma de totalidade que tudo vê, que tudo é e que tudo sabe está 

encarnada, na história, no personagem da velha 60. É para essa função perigosa do 

desvelamento e asserção do esquecimento que Tieck nos faz atenção e nos faz 

experimentar de forma reflexiva quando o lemos. Apresenta uma espécie de  

experiência impossível que não nos conduz a uma delimitação desse  furo  de 

sentido mítico, mas apenas ao horror e à perda de sentido histórico. Há, ainda, um 

outro trabalho, tão grandioso quanto esse, que Tieck nos faz ver.     

   Parece ser um trabalho de jogo 61 quando Tieck nos faz ver mais de uma vez 

esse momento de horror que o desvelamento causa. Também Eckbert entra em 

                                                           
60 Não seria a imagem contemporânea dessa velha justamente a da polícia totalitária moderna que 
tem como axioma fundamental todos são bandidos? 
61  Em a Origem do drama barroco alemão, tese de livre docência de Walter Benjamin, o autor ocupa-
se demoradamente com a ideia de jogo para falar falar da dramaturgia do Tauerspiel. O jogo faz ver, 
mesmo como um fantoche dentro do espetáculo, a condição cindida de criatura e sua luta por 
harmonia. É nesse sentido que a condição decaída do sujeito, até mesmo, ou principalmente, a do 
monarca, protagoniza o espetáculo barroco. É na cena teatral barroca que o espetáculo da miséria do 
homem aparece como uma vida profana: como condição irreversível da criatura humana. Essa 
inversão lúdica é um processo que parece interessar a Benjamin, pois nele se manifesta a 
constituição de uma aparência de objetividade dos acontecimentos históricos construída como uma 
“concepção da própria vida como espetáculo”. Spiel pode ser pensado em alemão como jogo, 
brincadeira, representação. São os temas seculares e a história que ocupam o centro das narrativas 
barrocas. Diz Benjamin: “Ela [a intensidade da arte no Romantismo e no Barroco] acentuava 
ostensivamente o momento lúdico [Spielmoment] do drama, e só permitia à transcendência dizer sua 
última palavra na camuflagem mundana do espetáculo [Spiel] dentro do espetáculo [Spiel]. Benjamin, 
W. Origem do drama barroco alemão, p. 105, (entrecolchetes meus); GS, I-1, p. 261. 
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síncope quando vê em Hugo a figura fantasmagórica de Walther. Eckbert esteve 

sempre a procurar alguém para confidenciar algo sobre Bertha. Um segredo que lhe 

é operativo do ponto de vista do sentido durante toda a narrativa. Desconfiou 

sempre da história de Bertha. Não pelos elementos fantásticos de sua narrativa, mas 

talvez e justamente – mesmo que ela lhe repetisse infinitas vezes sua história e a 

compartilhasse com outras pessoas – porque de fato ela não poderia lhe contar a 

verdadeira história que lhe faltava: a de que ela era a sua irmã. Uma verdade que 

está inscrita no tempo do destino como um acontecimento mítico, pois, mesmo na 

narrativa, para ser operativo, não necessariamente ele precisa ter acontecido. 

Talvez porque esses esquecimentos - tanto o de Bertha como o de Eckbert - 

remetam originariamente a uma estrutura arcaica da cultura semelhante ao 

parricídio: aquilo que Freud chamou de complexo de Édipo. Não poderíamos pensar 

na possibilidade de que o crime que Bertha cometeu, e que resulta no desejo 

empreendido na fuga, foi o de ter assassinado os pais adotivos, assim como 

assassina o cão e o pássaro? Não poderíamos pensar que o assassinato de Walther 

por Eckbert é um crime que atualiza um possível assassinato do pai adúltero em 

favor da posse da irmã, da mãe? Bem, assim como a loquaz narrativa de Bertha, 

também Eckbert mantém encoberta a cena arcaica nas sucessivas confidências que 

está sempre a fazer aos amigos sobre a vida de sua esposa. É justamente para a 

história de Bertha que Eckbert está sempre a retornar, a ponto de se perguntar se 

“estaria sonhando agora ou teria ele sonhado outrora com uma mulher chamada 

Bertha.” O que é sintomático na repetição de Eckbert,  manifestação da presença da 

urdidura do destino em sua narrativa, é que, depois de realizada a confidência aos 

amigos de confiança, fátrios, irmãos, sinta ele um profundo temor pela traição dos 

amigos. Saberiam eles o, ou o meu, segredo? Quereriam eles também o tesouro 

que eu possuo? O de possuir minha própria irmã? Todo o trabalho da narrativa de 

Eckbert também é o de manter em segundo plano, pelas costas do sentido, a forma 

manifesta do seu destino - este que a velha por fim lhe revela e lhe causa a morte. 

Não estaria Eckbert preservado do choque com o seu esquecimento primordial na 

renúncia em contar para seus irmãos a história de Bertha? Não estaria seu 

significante testa-de-ferro justamente no lugar de uma pausa em ouvir, em um 

rumor? Justamente o rumor que guarda o esquecimento da fala do pai, que a velha 

lhe confidencia ao final da história? Rumor situado entre o seu esquecimento e sua 
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rememoração e que é ao mesmo tempo signo da demanda em ser ouvido e 

inscrição de sua falta com relação à narrativa de Bertha, como desejo ainda por vir 

de possuir à irmã? 

Há uma parábola judaica que diz assim: 

Uma parábola: Com que isso se parece? Com um homem que estava 
viajando por uma estrada quando encontrou um lobo e fugiu dele, e seguiu 
seu caminho contando o caso do lobo. Encontrou então um leão e fugiu 
dele, e seguiu seu caminho contando o caso do leão. Encontrou então uma 
cobra e fugiu dela, e, daí em diante, esqueceu os dois incidentes anteriores, 
e seguiu seu caminho contando o caso da cobra. É assim com Israel. Os 
problemas mais recentes fazem esquecer os anteriores. 62  

Não seria esse jogo um trabalho de cura contra o horror? Não seria uma 

repetição da repetição justamente o trabalho reflexivo que Tieck possibilita aos seus 

leitores? Não seria esse o esquecimento reflexivo que Benjamin diz a Adorno que é 

possível ver em O loiro Eckbert? Acreditamos que sim: um esquecimento do 

esquecimento. Um jogo reflexivo onde podemos, como já nos sugeriu Benjamin, 

“criar um dublê” para o blefe desfeito dentro da narrativa -  para o significante testa-

de-ferro – que nos afaste do horror assim como de uma experiência histórica 

entregue ao destino. Um blefe que nos afaste de uma aproximação perigosa da 

totalidade imaginária do passado sobre o presente. A técnica desse jogo é sugerida 

por Tieck dentro da narrativa: já se inicia para nós quando assistimos Eckbert ouvir 

de Bertha a história de suas duas fugas e depois a vê desconstruída simbolicamente 

com a rememoração do nome do cão. Já dentro da narrativa foi dada a ele a 

possibilidade de ver-se no outro e de fazer a experiência pela contradição. Uma 

experiência com a própria forma da repetição de Bertha, a qual se encerra com o 

desvelamento do nome que guardava para ela este índice. Pela segunda vez, é 

possível a nós – fora da narrativa -  fazer de novo, frente ao horror que o 

desvelamento também nos causa, quando investidos de identidade com o texto, 

uma experiência de passagem pelo oposto. Um trabalho de inversão que devemos 

fazer para escapar do horror: um trabalho de perder o sentido do destino e do horror 

para recompor o sentido novamente. Uma experiência que nos possibilita visitar a 

urdidura da repetição. Uma experiência com aquilo que chamamos de significante 

testa-de-ferro, com a própria forma da transmissão, sem que sejamos afetados com 

                                                           
62 YERUSHALMI, Yosef Hayim. Zakhor: história judaica e memória judaica. Rio de Janeiro: Imago 
Ed., 1992, p. 49. TB Berakhot 13 a 
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o nosso horror. Assim, poderíamos dizer que fazemos uma experiência de 

passagem pelo limite do outro e que nos é possível visitar o próprio limite sem o 

conteúdo de culpa nela investido –  visitar o nexo de nossas leis morais, que no 

significante da transmissão está investido e colado. Podemos dizer que é uma 

experiência que mantêm a transmissão, mas que, por um instante, nesse momento 

reflexivo, está liberta do conteúdo do destino e do seu julgo moral, o que vimos em 

Bertha como abandono. Um trabalho, diríamos, de reconstrução do blefe que não é 

feito numa construção de sentido substituto – como vimos na experiência moderna 

do Ersatz – mas por uma perda de sentido, por uma suspensão frente a uma 

contradição realizada no outro que pode ter sentido para nós. Uma rápida sensação 

de que podemos fazer de novo. Como diz Benjamin referindo-se à brincadeira 

infantil e citando Goethe: “Tudo seria perfeito se tivéssemos sempre uma segunda 

chance.” 

Ludwig Tieck foi um homem versado na língua inglesa. Tradutor da obra 

de Shakespeare para o alemão em seu tempo. Digo isso para recuperar mais uma 

vez seu ardil na construção do nome próprio, do lugar do blefe no nome do cão, no 

nosso significante testa-de-ferro. O indecifrável em Strohmian, que nos possibilita 

ver seu ainda por vir no seu  parônimo Strohmann, seria uma síncope na sua 

literalidade, um equívoco de sentido que poderia guardar um outro - o que nos leva a 

fazer menção, agora, à técnica de Tieck na reconstrução do blefe que ele mesmo 

desfez em sua narrativa. Podemos reconstruir Strohmian através do seu lugar de 

equívoco que não tem decifração na língua alemã: - mian. Numa homofonia 

translinguística 63 para o inglês podemos lê-la como me am: eu (na posição de 

objeto) sou. Esse é o truque do trabalho reflexivo de Tieck de reconstrução do blefe, 

esse é o seu significante testa-de-ferro: um Sthohmeam  - um ainda por vir da 

repetição que é o eu na passagem pela posição de objeto. 

Há um dramaturgo e escritor austríaco contemporâneo de Benjamin de 

quem ele gostava muitíssimo. Chama-se Karl Kraus e publicou, durante o fascismo 

alemão, um jornal satírico que muito impressionava Benjamin pela sua forma e 
                                                           
63 Vemos Lacan fazer esse trabalho de dizer sobre a língua peculiar de James Joyce em O  
Seminário 23. Diz ele: “O mais radical, posso dizê-lo para vocês graças a Jacques Aubert, é  Who ails 
tongue coddeau, aspace of dumbillsilly? Se eu tivesse encontrado esse escrito, será que teria ou não 
percebido – Onde está seu presente, espécie de imbecil? [Où est ton cadeau, espèce d'imbécile?] O 
inaudito é que essa homofonia, no caso translingüística, tem seu suporte apenas em uma letra que 
segue a ortografia da língua inglesa.”  Ver LACAN, Jacques, O Seminário, livro 23: O sinthoma, 1975-
1976. Trad. Bras. Sergio Laia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. p. 162.  
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técnica. Benjamin dedicou um longo artigo a ele, e após a sua morte,  provocou 

sinceros ciúmes de Adorno quando declarou  que se pudesse escrever como 

alguém, gostaria de tê-lo podido fazer como Kraus. É também o motivo da nova 

barbárie o que Benjamin trabalha nesse texto sobre Kraus de 1931, apenas alguns 

anos antes do nosso Experiência e pobreza. Um olhar sobre a sua técnica e escrita 

pode nos ajudar a entender melhor esse trabalho de cura que a transmissão pode 

realizar. Diz ele em alguns aforismos: 
 

O escravo! Ela faz com ele simplesmente o que ele quer. 
O público não tolera qualquer coisa. Ele repele com indignação uma obra 
imoral quando percebe suas intenções culturais. 
Não devemos aprender mais do que o absolutamente necessário contra a 
vida. 
Se lhe roubarem alguma coisa, não vá à polícia, à qual isso não interessa, e 
também não vá ao psicólogo, a quem só interessa, no fundo, o fato de ter 
sido você que roubou alguma coisa. 
O fraco duvida antes da decisão. O forte, depois. 
As verdadeiras verdades são aquelas que se pode inventar. 
Certamente não é só o exterior de uma mulher que interessa. A lingerie 
também é importante. 64 

 

Kraus está o tempo todo nos chamando a atenção, em seus aforismas, 

para uma verdade das asserções que só se dão no campo da contradição. Elas nos 

provocam um efeito de duplicidade, riso e ganho de efetividade. É um interessante 

ver-se na contradição. Elas se estruturam assim: primeiramente o que se aguarda 

na afirmação inicial é uma correspondência imediata com o sentido moral do qual 

ela está investida. “O fraco duvida antes da decisão. O forte...” Alguém nos responde 

imediatamente: nunca. Há um Outro que se manifesta para nós nessa 

complementação da asserção que cumpre com uma validação universal das leis 

morais e  que se manifesta para nós como uma garantia de sentido moral. No 

entanto, Kraus, um terceiro estranho nesse jogo, corrompe a assertiva do nosso 

Outro justamente com uma falha, com o contrário. Justamente a omissão que está 

excluída confere validade de sentido à universalidade da complementação da 

assertiva pelo nosso Outro: ...(nunca não), depois. Diz mais uma vez Kraus: 

“Certamente não é só o exterior de uma mulher que interessa.” Que absurdo 

misógino não diríamos se não respondêssemos que o que nos interessa mais nas 

mulheres é a sua interioridade! Frente ao sentido moral não podemos de fato 
                                                           
64 KRAUS, Karl. Aforismos. Org. Renato Zwick. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2010. (Grifos 
nossos) 
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pronunciar que o que nos interessa é o exterior de uma mulher mesmo que também 

o interior também nos interesse. É assim, que num jogo cômico, esse terceiro que 

Kraus encarna, nos diz que também: ... “(o interior: quem sabe. mas) a lingerie 

também é importante.” Nesse jogo nos vemos numa posição distinta da que 

estávamos. Não somos aqui mais sujeitos da voz do Outro que garante o sentido 

moral da assertiva. Nos vemos por um instante separados, fora do seu sentido que 

também é o nosso. Porém, e ao mesmo tempo, dentro do sentido novamente, pelo 

efeito lúdico de verdade que “a lingerie também é importante” nos causa. Nos faz ver 

em que consiste nossa relação de coexistência com esse Outro, mas também nos 

ensina com o seu cinismo lúdico a lhe fazer uma distância. É esse movimento que 

nos provoca o riso ou a blasfêmia. Em “O público não tolera qualquer coisa. Ele 

repele com indignação uma obra imoral quando percebe suas intenções culturais”, o 

efeito do aforisma pode ter o impacto de uma blasfêmia, de uma besteira, de um 

trocadilho maldoso para quem recusa – mas que também experimenta – esse 

distanciamento do Outro.  

Na blasfêmia, uma nova figuração é montada em favor da perda de 

sentido momentânea. O sujeito faz a escolha ou não de identificar-se com esse 

Outro. Parece que, no riso, permanecemos mais tempo suspensos nesse duplo da 

alteridade. Essa experiência não apenas nos possibilita ver o investimento negativo 

que há na validade universal da assertiva, mas, por comparação -  “As verdadeiras 

verdades são aquelas que se pode (provar)” versus “As verdadeiras verdades são 

aquelas que se pode inventar” - ver esse processo de forma invertida. O que deveria 

estar excluído  - inventar -  é precisamente o que aparece na frase, enquanto o que 

está omitido, esquecido, é a palavra que completa a assertiva com pretensa validade 

universal. Há uma espécie de curto-circuito na dialética especulativa do trabalho da 

alteridade. É justamente essa contradição especular que nos possibilita a impressão 

de uma espécie de distanciamento ou separação momentânea da voz desse Outro. 

O que acontece nesse procedimento? 

Usemos o exemplo de um diálogo especular de um casal com o 

relacionamento em crise para entender melhor essa lógica. O companheiro 

pergunta: 
 

- O que você tem amor? 
- Estou com medo. 
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- Medo de quê meu bem? 
- Não sei. Medo. 
-Não se preocupe meu bem, estarei sempre aqui ao seu lado. 
 (Bem, é exatamente disso que tenho medo.) 

 

O “Estou com medo” já contêm, sob omissão, aquilo que está negado no 

que quer dizer ao seu companheiro. Isto é, que o seu medo é o de permanecer junto 

a ele, mesmo que ela não o saiba ainda. Essa conclusão ela só pode tirar depois de 

um trabalho de passagem através de um outro que aqui é o seu companheiro. O que 

garante esse efeito de retroatividade65 – de que já estava dita a causa do medo no 

querer dizer em “Estou com medo” - é a falta de predicação dessa asserção abstrata 

“Estou com medo”, uma ausência, um vazio de predicado que demanda no diálogo 

que o seu companheiro lhe sirva como um outro na complementação. Está dito, mas 

não no campo do seu sentido, por isso não pode vir dela ainda a afirmação, 

justamente porque ela não pode se deparar em primeiro plano com essa “verdade”, 

à medida que é ela mesma que mantêm esse esquecimento. Vale dizer que não 

está em questão aqui o conteúdo que é determinante nesse esquecimento. O 

exemplo é apenas um exercício. O que buscamos indicar é que, através da 

mediação do seu companheiro – talvez, justamente, por ser ele o limite do seu 

esquecimento; para quem justamente não pode ser revelada sua omissão – é 

possível fazer a experiência com essa negação. A demanda solicitada em “Estou 

com medo” resulta exatamente numa afirmação - “Não se preocupe meu bem, 

estarei sempre aqui ao seu lado.”  -  que impõe uma contradição ao que está em 

omissão, mas que também está em processo de constituição na medida em que é 

caminho de passagem para a consciência do parceiro em angústia. É através de 

uma posição de contradição com a posição do outro que ela pode encontrar-se com 

o que lhe é negativo com um certo conforto.  

É nesse momento de contradição, numa experiência que passa pelo 

outro, que ela pode então dizer-se: “Bem, é exatamente disso que tenho medo.” Ela 

só pôde fazer experiência com aquilo que está omisso, com aquilo que está dito no 

que queria dizer em Estou com medo, em um reposicionamento em que ela deixa de 
                                                           
65 Ver ZIZEK, Slavoj. O mais sublime dos histéricos: Hegel com Lacan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1991. A interpretação de Zizek da leitura de Hegel sobre O sobrinho de Rameau – diálogo 
criado por Diderot – nos coloca a fazer ver essa operatividade retroativa da enunciação. Esse belo 
livro de Zizek nos permitiu as palavras  para  fazer vista à uma dialética peculiar de Walter Benjamin. 
Que não está restrito a um entendimento da recepção de Hegel ou Marx por Benjamin, mas antes, 
pelo limite conceitual que seus textos críticos o levam.     
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querer dizer a asserção e passa a ser dita por um outro dela. Outro que lhe permite 

fazer consciência daquilo que estava pelas costas do sentido. Nesse trabalho 

especular, é necessário pôr alguém na posição de sujeito de sua negação para que 

uma passagem pelo negativo seja feita. É essa experiência especular e reflexiva que 

possibilita a ela passar por sua negação sem que essa experiência comprometa seu 

campo de sentido. Diferente da experiência de Bertha com Walther em O Loiro 

Eckbert. Para Bertha não há mediação. Não há uma passagem por um outro, 

alguém ou alguma coisa que justamente pudesse realizar fora essa mediação. A voz 

(que pronuncia Stromian) lhe salta aos ouvidos como uma afirmação de sua 

existência e não como uma contradição. Stromian lhe salta aos ouvidos como um 

Outro dela, manifestação do seu destino, de sua verdade moral mais interna. É 

justamente o saber inscrito na voz desse estranho que se pronuncia a Bertha como 

um duplo, que é justamente a manifestação externa desse nosso Outro interno. O 

controle panóptico do Estado totalitário está aí para nos dar a prova. Também 

Eckbert poderia com a própria Bertha – e tentou muitas vezes - realizar essa 

mediação. Mas a revelação que a velha lhe faz provoca nele o mesmo efeito, de 

uma certeza simbólica daquilo que não está no plano do sentido.  

Agora, podemos nos perguntar: será que estamos por afirmar que há um 

conteúdo de verdade obscuro no nosso passado que não podemos revisitar como 

vimos em O Loiro Eckbert? Essa pergunta é semelhante ao questionamento sobre 

se existiu de fato um parricídio, arcaico ou não. Bem, essa é uma questão. No 

entanto, tendo existido ou não um primeiro evento traumático que desencadeou o 

esquecimento, não fazemos mais experiência com ele exatamente. Essa verdade 

positiva caberia talvez aos arqueólogos amantes do passado. Salutar é saber que 

lidamos, na linguagem e na experiência com o tempo, com o resto desse 

acontecimento. Fazemos sim experiência, mas não com o evento propriamente dito. 

Mas com o seu resto, com o furo, com uma falta constitutiva do esquecimento, como 

bem nos ensinou Tieck com o seu Stromian. O que nos possibilita essa experiência 

de retroatividade, é a própria forma negativa na qual o esquecimento se manifesta e 

não num pretenso conteúdo do esquecimento. Trata-se de uma experiência que 

fazemos com os objetos que portam essa falha, o  Strohmian de Tieck, nosso 

significante testa-de-ferro. É a força em direção a um ainda por vir, a um “futuro 

esquecido junto a eles”, como nos disse Benjamin, na elisão/pausa do complemento 
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da frase “Estou com medo”, que permite um efeito temporal de retroatividade. É ela 

que está sempre a nos pôr numa relação temporal pelas costas do sentido – pois só 

a experimentamos como uma determinação arbitrária - com esse Outro, senhor das 

leis morais e do nosso destino. 

Para que a experiência dessa transmissão seja fértil, esse passado 

arcaico manifesto na transmissão deve ser tomado sob um fechamento, um 

acontecido. Não seria justamente essa a lição que nos ensina o horror de Bertha e 

Eckber? Vimos no exemplo do casal em crise uma delimitação do esquecimento, do 

limite da companheira em angústia. No entanto, o trabalho de contradição que a 

mesma realiza através do seu companheiro ainda a mantém inscrita, pelas costas 

do sentido, numa ordem do destino. O limite de sua angústia, descobrimos aqui, não 

é o seu companheiro, é ela mesma. Ela precisa ser dita pelo outro para que a 

experiência com o que quer dizer seja realizada. Ela precisa estar na posição de 

objeto para que a experiência se realize. Bem, mas como podemos realizá-la numa 

posição de sujeito sem que sejamos tomados por uma desconstrução simbólica, 

pelo horror de Bertha? Vimos, no trabalho de Tieck, o quanto é produtivo a posição 

reflexiva com a qual nós, leitores, fazemos experiência. Benjamin parece dar um 

passo a frente nesse trabalho. A experiência com os aforismos de Kraus é exemplar 

daquilo que parece efetivar uma crítica do destino, assim como uma filosofia da 

história, na crítica desse Outro que nos é duplo. 

3.3 Esquecimento épico e o truque 

Benjamin nos conta uma história interessante em Jogo e Prostituição: 

A seguinte história mostra, porém, de maneira bastante convincente, como 
justamente a imoralidade pública, bem ao contrário da privada, é que traz 
em si mesma, num cinismo liberador, o seu corretivo. A narrativa se 
encontra em Carl Benedict Hase, que esteve na França como simples 
mestre-escola. Foram cartas escritas durante a migração e de Paris, e 
enviadas a casa: “Quando passava pela pont neuf, saltou em minha direção 
uma prostituta exageradamente maquilada, com um vestido de musselina 
leve, suspenso até os joelhos, deixando ver claramente a calça, que cobria 
o ventre e as coxas.  - Tome, meu amigo, peque, você é jovem, é 
estrangeiro, vai precisar disto – disse, apertou minha mão, enfiou um papel 
nela e se perdeu na multidão. Pensei ter recebido algum endereço, olho o 
papel e que vejo? - o anúncio de um médico, que pretende curar em pouco 
tempo todas as doenças possíveis. É estranho que as mulheres, culpadas 
por toda a desgraça, aqui entreguem em mãos os meios de livrar-se dela” 
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Carl Benedict Hase: Cartas da Migração e de Paris, Leipzig, 1894, pp. 48-
49. 66  

Não seria justamente a experiência de Carl Benedic aquilo que nos faz 

passar Karl Kraus com os seus aforismos? Vimos que, diferente do trabalho reflexivo 

de Tieck, o jogo lúdico de Kraus não pretende encobrir o limite, isto é, produzir um 

blefe que possa delimitar aquilo que está em exclusão, aquilo que está em 

esquecimento e que garante a urdidura da lógica de sentido das narrativas. Ele faz 

ver o que está excluído sem mediação, mas também sem horror. Com um ar de 

escracho frente aos valores pretensamente morais e aos bons costumes, Kraus nos 

propõe um jogo direto com esse limite em exclusão. Numa espécie de curto-circuito 

especulativo, ele nos faz experimentar um jogo entre a arbitrariedade e a dialética. 

Semelhante à estrutura da história que nos conta Benjamin na passagem acima 

citada – importante notar que ele a qualifica como bastante convincente - os 

aforismos de Kraus fazem de um acaso da linguagem, ou como um equívoco da 

linguagem, uma experiência de contradição efetiva. Dizemos arbitrária porque 

quando vemos relacionados afirmativamente verdade e invenção, intenções culturais 

e imoralidade, não estamos frente a uma contradição simples, mas, 

perceptivamente, a um nexo arbitrário. Mas é justamente aí que está o salto da 

técnica de Kraus, seu trabalho de linguagem e contradição. Seus aforismos não nos 

causam horror exatamente porque são blasfemos, são piadas. Nos aparecem 

primeiramente como composições mentirosas e arbitrárias que quando fazem 

sentido - quase sempre relemos novamente, desconfiados se não há de fato um 

sentido realmente válido na asserção – provocam-nos o riso, como se fôssemos 

pegos com as calças na mão. Assim como o foi Carl Benedic com o anúncio do 

médico: desmascarado, mas sem saber exatamente como, porque tudo se passou 

como se fosse um acaso, uma arbitrariedade.  

Poderíamos perguntar: o que há de verdadeiro em termos lógicos no 

acontecimento descrito por Carl Benedic que o possibilite chegar à conclusão “é 

estranho que as mulheres, culpadas por toda a desgraça, aqui entreguem em mãos 

os meios de livrar-se dela”? Se exatamente o acontecimento não passou de um 

acaso? Por mais arbitrário que o acontecimento seja, o que ele provoca em Carl 

                                                           
66 BENJAMIN, Walter. Jogo e prostituição. In: Obras escolhidas III – Charles Baudelaire um lírico no 
auge do capitalismo. Trad. Bras. José Martins Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 239. 
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Benedic como experiência é o ganho de efetividade de uma contradição que é real e 

válida. Em Kraus, as relações contraditórias que estabelecem em seus aforismos 

podem, inicialmente, ser tomadas como arbitrárias, mas o nosso espanto e riso com 

relação a elas não o são. Eles são a prova de que estamos endereçados a essa 

lógica fora do sentido, a um possível nexo do arbitrário que possui uma certa 

univocidade. Aquilo que nos provoca o efeito de riso deve nos ajudar a entender 

essa lógica. Bem, é justamente a posição que ocupamos na interlocução dentro dos 

aforismos de Kraus que nos permite validá-los mesmo fora do sentido. É o nosso 

riso ou blasfêmia espontâneas que denunciam, inclusive e, principalmente, a nós 

mesmos, a validade daquilo que estamos lendo sem que para isso precisemos estar 

racionalmente de acordo com o que foi lido.  

Que posição ocupamos no jogo lúdico de Kraus quando experimentamos 

essa correspondência com o arbitrário - uma reação corporal de correspondência: o 

riso, a blasfêmia – sem que para isso precisemos estar plenos de consciência? 

Vejamos mais um aforismo. Em “O escravo! Ela faz com ele simplesmente o que ele 

quer” somos novamente tomados pela ambivalência, essa que nos atinge em/a nós 

mesmos. O que a posição do Outro aguarda é que a assertiva se cumpra em “O 

escravo! Ela faz com ele simplesmente o que (ela) quer”. Nessa frase, o fiasco que 

Kraus nos faz passar é tão preciso que a diferença entre as duas assertivas está 

apenas numa letra. A primeira impressão que nos causa é a de que nós estamos 

errados, de que lemos a frase de forma errada. Junto a essa dúvida já está o efeito 

cômico. Então tornamos a ler. Os aforismos de Kraus não foram feitos para um 

momento de reflexão e entendimento. Mas, justamente, para esse momento de 

flagrante onde nós somos o fiasco. Estamos sendo enganados por alguém. Também 

é essa a impressão de que tem Carl Benedic quando se vê com um cartão de 

médico nas mãos. Não seria isso um truque? - poderia ele facilmente ter-se 

perguntado, exatamente como nos questionamos frente ao mágico, a uma 

quiromante ou a um horóscopo de jornal quando estabelecemos, depois de pensar 

um pouco, uma correspondência e identificação com essa verdade que entra em nós 

pela via da profecia e não pela da razão. Essa identificação se manifesta 

corporalmente com o riso. E de quem estamos rindo agora? Rapidamente podemos 

responder que rimos do nosso próprio fiasco. Mas nosso riso não está no campo do 

sentido. Rimos fora do campo do sentido. Estamos precisamente rindo do fiasco do 
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nosso Outro. Essa parece ser a técnica: o efeito de arbitrariedade nos possibilita um 

distanciamento, faz uma questão sobre quem está como sujeito do sentido na 

assertiva. Um distanciamento que é efeito de um reconhecimento separado desse 

estranho de nós. Nesse distanciamento, não estamos do lado especulativo da 

reflexão. Somos um resto dela. Somos nós que perdemos o sentido com uma 

experiência de distanciamento do Outro. Por isso Kraus pode denunciar nosso ardil 

masoquista em “O escravo! Ela faz com ele simplesmente o que ele quer.”, sem nos 

causar recusa e horror. Somos resto, mas completamente identificados com o 

procedimento. A nossa experiência é com a falta de sentido e não com a 

contradição. Quem está em contradição com Kraus é o nosso Outro. Nós nos 

tornamos o transporte fático para que essa relação especular aconteça. Porque no 

jogo de Kraus quem é posto no esquecimento é uma palavra, uma pausa, um rumor 

que, ao ser esquecido, decompõe o pretenso sentido da transmissão da lei moral do 

Outro. No seu lugar Kraus inclui justamente o que é o seu contrário, aquilo que 

negativamente faria jus, quando excluído, à lógica de sentido da assertiva moral. 

Exatamente como o truque de um curinga no baralho: ele ocupa a posição da carta 

que falta para completar o sentido da canastra. Interessante a ambivalência 

(arbitrária?) que essa carta pode ter: quando a tiramos do monte é um verdadeiro 

tesouro, quando montamos um jogo com ela fazemos um jogo sujo.  

Não seria justamente esse jogo sujo o qual Kraus nos implica que permite 

fazer, na posição de sujeito, uma experiência com o erro, com o tesouro que nunca 

encontramos em Esopo? Não nos incita ele, com seu truque - sob a proteção da 

arbitrariedade do sentido no qual nos coloca – justamente àquilo do que nos priva 

Esopo com o seu blefe? Em Esopo, o trabalho de transmissão da experiência 

precisa, para se consolidar enquanto lei moral do agir do pai, experimentar e excluir 

o tesouro como lugar da culpa e do erro. É justamente por força da contradição com 

esse ato em equívoco que voltamos retroativamente ao agir do pai. Mas, dessa vez, 

depois de passar pela contradição do tesouro, para consolidá-lo enquanto lei do 

trabalho, conceito dele, uma assertiva sobre a urdidura da culpa. Quem sabe não 

poderíamos dizer que a urdidura da lei é a culpa. Bem, vimos a insígnia da culpa em 

todos os tesouros nas situações que visitamos até agora. Ela opera na contradição 

especular do outro da companheira em angústia com o “não se preocupe meu bem, 

estarei sempre aqui ao seu lado”, nas fugas de Bertha, no sigilo que guarda Bertha 
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para Eckbert, na memória de infância de Benjamin (que guarda todos os detalhes 

junto com o pudor do seu pai em falar do primo)... O espaço da contradição  é o 

espaço onde essa operação de culpa é feita. Porque exatamente estamos sempre a 

atravessar essa contradição que é operativa, para usar os termos de Benjamin, do 

nexo de culpa? Vimos isso quanto nos debruçamos sobre o Stromian, nosso 

significante testa-de-ferro.  

A transmissão, assim como a experiência, é devedora do modo como 

interpelamos o resto do esquecimento, o significante testa-de-ferro. E ele é ambíguo. 

Possui valência para Deus e para os demônios, isto é, é objeto da culpa e do desejo. 

Melhor, ele é um lugar de falha constitutiva na narrativa, portador desse índice de 

negatividade do trabalho do esquecimento, mas, também índice de um ainda por vir, 

de um “futuro que nós esquecemos junto à eles” como bem delimitou Benjamin. É 

também nele que, contra a palavra que é força de lei e destino, pode operar o nome 

próprio; que frente à culpa pelo abandono, pode fugir; que permite ainda em algum 

lugar na cabeça de um dos filhos do velho vinhateiro o sonho e a dúvida sobre se de 

fato o tesouro do seu pai não está ainda aí, para ser achado. Há uma memória de 

infância de Benjamin exemplar dessa ambiguidade. O título que Benjamin dá a essa 

recordação é Mendigos e Prostitutas. 

De todo modo, não havia dúvida de que o sentimento – infelizmente, ilusório 
– de abjurar minha mãe, sua classe e a minha, era responsável pela atração 
de me dirigir a uma prostituta em plena rua. Horas podiam se passar até 
que acontecesse. O terror que eu sentia com aquilo era do mesmo tipo que 
um autômato teria infundido em mim se bastasse uma pergunta para pô-lo 
em movimento. E assim lancei a minha voz através da abertura. Então o 
sangue zumbiu em meus ouvidos, e fui incapaz de recolher as palavras que 
vinham da boca excessivamente borrada e que caíram à minha frente. Fugi 
para repetir naquela mesma noite – e ainda em outras tantas – a audaciosa 
experiência. Quando então, muitas vezes ao amanhecer, eu me detinha em 
algum portal, já me enredara sem saída nos laços do asfalto da rua, e não 
eram as mãos mais limpas que me libertavam. 67  

Não é justamente essa mesma experiência com o tesouro que Benjamin 

nos narra aqui? Não nos apresenta uma força ambígua que está entre a tradição e a 

sua mais vil corrupção? Sim. A mesma força que está ambiguamente entre a 

possibilidade de abjurar a tradição e a honra de sua mãe é também aquela da 

experimentação do desejo. Diga-se, uma experimentação que lhe causaria tanto 

terror como um autômato, um outro em forma de duplo, caso reagisse de pronto a 
                                                           
67 WALTER, Benjamin. Infância em Berlim por volta de 1900. Op. cit. p. 126. 
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uma correspondência sua. Quanto ao que é particular em Benjamin nesse exemplo 

não podemos dizer. Mas o que ele nos conta é um momento impossível de completa 

falta de pudor. Um momento de contato direto com aquilo que é signo da exclusão, 

da proibição. Uma experiência sem blefe. Não à toa que sequer pode ter consciência 

do falar. Benjamin está investido em muitos textos na realização desse truque, no 

“dublê desse êxtase” que possibilite uma experiência com o tesouro que não esteja 

tomada pelo nexo de culpa. Também aqui, não se trata de uma experiência direta 

com esse tesouro, com o horror, com a vigília que na impossibilidade de serem 

vividas em primeiro plano levam a uma desconstrução simbólica. Benjamin nos 

deixa uma pista: essa experiência também está inscrita numa repetição. Portanto, 

ela possui uma univocidade, um nexo, mas não é o da culpa, nem o da totalidade do 

destino. Bem, não seria o truque com o arbitrário de Kraus um bom exemplo dessa 

experiência? Não é justamente o truque de Kraus um desses dublês para o blefe 

que nos possibilita, com o seu “cinismo libertador”, uma experiência com o erro, com 

o equívoco, com esse tesouro, sem que dela nos restem nem a culpa nem o terror? 

O que acontece em Kraus? Voltemos a ele. 

A experiência de distanciamento do Outro que vimos em Kraus não 

implode a transmissão. Um outro nexo, que não é o das leis morais do Outro, parece 

se estabelecer.  E esse outro nexo em Kraus está do lado do tesouro e não da 

culpa. Vimos que o truque de Kraus possibilita um trabalho de 

distanciamento/estranhamento de nossa posição com relação ao Outro. Isso porque 

Kraus nos impõe um jogo onde o que está esquecido na assertiva é parte da voz 

desse Outro. Isso impede a efetivação do seu sentido, ao mesmo tempo em que nos 

põe diante disso que opera às nossas costas. Ele cria, num truque, um 

esquecimento na voz do Outro. O que esquecemos não é o conteúdo da assertiva 

que foi falsificada, ao contrário, ela ganha materialidade, justamente porque o que é 

esquecido é a força de lei do Outro e não seu conteúdo. Isso acontece porque o 

truque faz cair seu caráter onipresente, essa abstração autônoma que 

experimentamos em segundo plano. Nosso riso profana o Outro por alguns 

instantes. Isso acontece pelo efeito de equívoco que a frase nos causa. Somos 

obrigados a completar a assertiva com a voz do Outro. Nessa hora deixamos de ser 

ditos por ele e passamos a dizê-lo. Esse trabalho o retira de sua operatividade pelas 
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costas do sentido. Somos nós que literalizamos 68 os termos de sua lei e a 

completamos. Diríamos que, nessa hora, desabstraímos o Outro em favor do seu 

retorno ao que foi concretamente dito.  Nesse sentido, podemos dizer que esse 

processo é uma espécie de efeito reverso do blefe, um procedimento contra-

retroativo que retira do Outro sua força de lei, seu caráter destinal. O distanciamento 

produzido retira o conteúdo da transmissão e do tempo. Ele é espacializado 69. 

Podemos ver aquilo que se preserva como um necessário na transmissão da 

tradição agora fechado em sua literalidade, ou seja, fechado para o seu nexo de 

culpa e aberto na sua literalidade. Justamente aberto porque o efeito de equívoco ou 

de arbitrariedade – e o riso subsequente -  surgem da substituição do que foi 

excluído da voz do Outro por aquilo que ela uma vez fez excluído para operar sua 

força de lei.  

Poderíamos dizer melhor agora que esse truque é uma filosofia da 

história. Isso quer dizer que esse efeito contra-retroativo mata dois fascistas com um 

tiro só: ele fecha o nexo de culpa que estabelece sentido ao passado, ao mesmo 
                                                           
68  Talvez esse seja o conceito fundamental para o desenvolvimento dessa tese, de sua passagem da 
experiência à formação. É esse trabalho de literalização que está demonstrado por Benjamin em 
vários textos seus sobre a criança e o brinquedo. Em O que é o teatro épico Benjamin também 
trabalha a delimitação dessa ideia. Diz ele: “ A literalização do teatro sob a forma de frases, cartazes 
e títulos (...) tem como função 'privar todo o sensacionalismo temático'. 'Pode acontecer assim, mas 
também pode acontecer outra coisa, completamente diferente' – essa seria a atitude básica  de quem 
escreve para o teatro épico”. BENJAMIN, Walter. O que é o teatro épico? Um estudo sobre Brecht. 
Op. cit,  1994, p. 84.  Também esse processo está remetido àquilo que Benjamin nos faz ver em 
alguns textos onde problematiza  o trabalho do crítico literário. Nos parece muito próxima à ideia de 
literalização aquilo que Benjamin chama  em As Afinidades Eletivas de Goethe de teor material. Ver 
nota 02 desse capítulo. 
69  Essa ideia de espacialização do tempo é cara a Benjamin no seu trabalho sobre o Trauerspiel. Diz 
Benjamin em a Origem do Drama Barroco Alemão: “'Aqui como em outras esferas da vida barroca é 
determinante a transposição de dados originariamente temporais para uma inautenticidade e 
simultaneidade espaciais [räumliche Uneigentlichkeit und Simultaneität]”. Como espaço, o tempo 
histórico barroco reposiciona a experiência histórica, e com ele, o destino humano na cena teatral da 
corte. Essa simultaneidade experiência-obra, no entanto, é espetacular, e assim se pretende 
espetacular. Diferente do romance, não se trata no barroco de representar a vida histórica através da 
corte pela captura subjetiva de um sentido individual, mas apenas de recolocar a vida histórica, como 
ela mesma se apresenta, sob moldes naturais. Assim, não há trama, nem mesmo unidade de ação.  
Ao que aparece, não é uma exemplificação da vida, mas, antes, é a apresentação da vida como 
aparência, e assim de uma ruptura com ela mesma. Ao espacializar o tempo, o barroco retira do 
conjunto dos acontecimentos históricos – naturalizando-os – qualquer possibilidade de atribuição de 
sentido que possa ser dada fora das leis que regem a experiência da corte, pois é no monarca que se 
concentra a razão dos acontecimentos. Por isso torna-se espetacular, pois emoldura a história sob 
temas régios, pintando o monarca como o único homem que pode agir. Essa ação reencena a 
condição natural de criatura, perecível e finita, pois a vida do tirano ou do mártir termina com o fim da 
cena teatral e não com os desdobramentos de suas ações sobre a história. Também não há no 
barroco qualquer intenção de apologia do monarca; pelo contrário, ao pôr no espaço os conteúdos 
históricos, o barroco impede a afirmação de continuidade, fechando a história, assim como a cena 
teatral, em um destino, natural, profano e finito. W. Benjamin, A origem do drama barroco alemão, 
Op. cit. p. 104; GS, I-1, p. 260. 



  80 

 

tempo em que abre sua possibilidade de significação ao fazer ver a forma da 

repetição quando apresenta o trabalho do blefe naquilo que está excluído. Essa 

possibilidade de uma outra transmissão no presente é a contingência que se abre no 

passado.  Essa contingência no passado não é, assim, exatamente um conteúdo do 

passado. Antes é uma abertura, diríamos, uma brecha, que abre a possibilidade de 

uma experiência do contingente,  não de um contingente. Uma experiência que só 

pode ser feita sobre a história, num trabalho de perda do seu sentido, de 

desabstração que permita o trabalho contra-retroativo. Quando Kraus falsifica um 

esquecimento no conteúdo que está preso à repetição na voz do Outro, ele abre 

uma brecha na urdidura do destino. Esta brecha também demanda um “futuro que 

nós esquecemos junto a” esse esquecimento. Essa brecha, que é um esquecimento 

de uma letra, a inversão de uma palavra, abre a possibilidade de sua 

complementação. Essa brecha pede uma abertura da lei, não enquanto uma outra 

lei, mas como lei da brecha. 70 Talvez possamos chamar esse esquecimento da/na 

                                                           
70 Farés significa brecha em hebraico. No antigo testamento, em Gênesis 38, é o nome dado  a um 
dos filhos de Tamar. Grávida de gêmeos de Judá, teve um parto difícil. “Durante o parto um deles 
estendeu a mão e a parteira, tomando-a, atou-lhe um fio escarlate, dizendo: 'Foi ele que saiu 
primeiro.' Mas aconteceu que ele retirou a mão e foi seu irmão quem saiu. Então ela disse: 'Que 
brecha te abriste!' E o chamaram de Farés. Em seguida saiu seu irmão, que tinha o fio escarlate na 
mão, e o chamaram de Zara.” Gn 38: 27-30. In: Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulos Editora, 
2002. É interessante nessa passagem a exceção que se abre com relação à primogenitura, tão 
importante à transmissão da tradição hebraica. Mais interessante ainda é que essa brecha que se 
abre no presente com o nascimento de Farés é redentora da transmissão de uma brecha no passado 
de Tamar. Antes de ter os filhos de Judá, Tamar foi casada com Er. Justamente o  filho primogênito 
do primeiro casamento de Judá.  Judá foi casado com a filha de um cananeu chamado Sué. E com 
ela teve três filhos: Er, Onã e Sela. Er casa-se com Tamar, porém desagrada Iahweh e Ele o faz 
morrer. Judá então diz a Onã: “Vai a mulher do teu irmão, cumpre com ela o teu dever de cunhado.” 
Essa exceção, aberta em favor da transmissão, já fazia parte da tradição dos semitas.  Esse blefe em 
favor da manutenção da posteridade é chamado de  casamento levirado: quando o cunhado podia 
casar-se com a viúva do irmão. No entanto, Onã, sabendo que a descendência continuaria ser de seu 
irmão e não sua - tomado pelo gozo da primogenitura endereçada ao  irmão -  “derramava por terra” 
para não dar a posteridade a ele. Isso também desagradou Iahweh, e Ele o fez morrer. Judá diz a 
viúva Tamar que volte para a casa de seus pais e aguarde crescer seu terceiro filho para que então 
pudesse dar a ele uma descendência. Antes que Sela completasse a maioridade, a mulher de Judá, 
filha do cananeu, morre. Tamar, tendo sabido da viuvez de Judá prepara-se para um encontro com 
ele.  Desfaz-se de suas roupas de viúva e cobre-se com um véu. Quando encontra-se com Judá, ele 
a toma como uma prostituta pois tinha o rosto coberto. Judá solicita seus serviços e como garantia de 
pagamento deixa com ela seu selo, seu cordão e seu cajado. Depois de concebido, Tamar retoma 
suas roupas de viúva e volta para a casa de seu pai. Três meses depois Tamar está grávida. Judá 
sabendo do acontecido condena-a por sua má conduta. Mas, quando Judá agarrou-a para ser levada 
à fogueira ela diz: “Estou grávida do homem a quem pertence isto. Reconhece a quem pertencem 
esse selo, este cordão e este cajado.” Judá os reconheceu e disse: “Ela é mais justa do que eu.”, e o 
crime de Tamar foi redimido. Desse episódio nascem Farés e Zara. Assim Judá teve sua 
descendência. Assim consolidou sua posteridade. Porém, não a mesma posteridade. Muito 
poderíamos dizer com a fertilidade que há nesse episódio. Agora, dizemos que com o nascimento de 
Farés consolida-se um nome próprio para essa posteridade do truque Tamar. Uma lei, no entanto, 
uma lei contra a Lei, redimida como uma lei da brecha.  Benjamin termina seu valioso texto sobre a 
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voz do Outro de esquecimento épico. É junto com Brecht que poderemos ver esse 

trabalho novamente em ação. Mas, antes, é preciso mostrar que Benjamin é exato 

quanto à ideia desse truque em seu belo ensaio sobre o surrealismo. Nos diz ele, 

referindo-se ao “método” de interpretação histórica que Breton faz em seus textos: 

Ele pode orgulhar-se de uma surpreendente descoberta. Foi o primeiro a ter 
pressentido as energias revolucionárias que transparecem no “antiquado”, 
nas primeiras construções de ferro, nas primeiras fábricas, nas primeiras 
fotografias, nos objetos que começam a extinguir-se, nos pianos de cauda, 
nas roupas de mais de cinco anos, nos locais mundanos, quando a moda 
começa a abandoná-los. Esses autores compreenderam melhor que 
ninguém a relação entre esses objetos e a revolução. Antes desses 
videntes e intérpretes de sinais, ninguém havia percebido de que modo a 
miséria, não somente a social como a arquitetônica, a miséria dos interiores, 
as coisas escravizadas e escravizantes, transformavam-se em niilismo 
revolucionário (...) Imaginemos como seria organizada uma vida que se 
deixasse determinar, num momento decisivo pela última e mais popular das 
canções de rua.  O truque [Trick] que rege[bewältigt] esse mundo de coisas 
- é mais honesto falar em truque que em método – consiste em trocar o 
olhar histórico sobre o passado por um olhar político [besteht in der 
Auswechslung des historischen Blicks aufs Gewesene gegen den 
politischen]. 71  

Benjamin diz precisamente nessa passagem que o que vence e realiza 

[bewältigen] esse mundo de coisas escravizantes e escravizadas é um truque [Trick] 

com o passado, mas não exatamente com o passado. O truque consiste na troca do 

olhar histórico já sido, ou acontecido [Gewesen] por um olhar político. Aqui, é 

importante a precisão na tradução de Gewesene. Gewesen em alemão é o particípio 

passado do verbo ser. Benjamin substantiva intencionalmente essa forma verbal 

auxiliar para criar um conceito de passado próprio desse truque dos surrealistas: o 

Sido. Se não estamos enganados com a interpretação dos motivos centrais desse 
                                                                                                                                                                                     
violência em busca de uma violência revolucionária que não se institui um direito, que não é 
sangrenta, que é redentora da culpa. Ele a chama de Violência divina. Ela “é insígnia e selo, nunca 
meio de uma execução sagrada, pode ser chamada de 'violência que reina' [waltende Gewalt].” Ver 
Benjamin, W. “Para uma crítica da violência”, p. 156. GS, II-1. Não é justamente isso o que faz Tamar 
ao tomar os selos de Judá? Não toma ela justamente a insignia de sua transmissão, sua marca, seu 
nome? Poderíamos pensar que aqui está a possibilidade da transmissão da experiência 
revolucionária. Poderíamos dizer que  os revolucionários de todos os tempos são filhos de Tamar, 
que  somos da posteridade de Farés. É essa transmissão-violência que Benjamin articula ao trabalho 
educativo: “Esta violência divina não é atestada apenas pela tradição religiosa, mas encontra-se 
também na vida presente em pelo menos uma manifestação consagrada. O poder que se exerce na 
educação, que em sua forma plena está fora da alçada do direito, é uma de suas formas manifestas. 
Estas não se definem  pelo fato de que Deus em pessoa exerça essa violência de modo imediato, por 
milagres, mas por aqueles momentos de cumprimento não-sangrento, golpeador, expiador da culpa. 
E, enfim, pela ausência de qualquer instauração do direito.” Ver Benjamin, W. “Para uma crítica da 
violência”, p. 152. GS, II-1.  
71 WALTER, Benjamin. O surrealismo: o último instante  da inteligência europeia. In: Obras escolhidas 
-  Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Trad. Bras. Sérgio 
Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 26 ; GS. II-I, p. 299. 
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texto épico de Benjamin, estamos falando aqui do mesmo truque: o fechamento da 

transmissão do passado – do seu nexo de sentido enquanto nexo de culpa -  em 

favor das sobras literais desse passado que pode ser visto agora espacializado, ao 

mesmo tempo em que   a abertura por um desejo vindo do futuro que lhe abre uma 

brecha, uma contingência que se torna determinante no presente. Não teria sido 

justamente essa a tarefa que Benjamin nos deixou nas suas belas Teses antes de 

morrer? O de discernir o poder do humor e da astúcia no secreto heliotropismo do 

passado? Vejamos. 

A luta de classes, que um historiador escolado em Marx tem sempre diante 
dos olhos, é uma luta pelas coisas brutas e materiais, sem as quais não há 
coisas finas e espirituais. Apesar disso, estas últimas estão presentes na 
luta de classes de outra maneira que a da representação de uma presa que 
toca ao vencedor. Elas estão vivas nessa luta como confiança, como 
coragem, como humor, como astúcia, como tenacidade, e elas retroagem 
ao fundo longínquo do tempo. Elas porão incessantemente em questão 
cada vitória que couber aos dominantes. Como flores que voltam suas 
corolas para o sol, assim o que foi [das Gewesene], por um secreto 
heliotropismo, a voltar-se para o sol que está a se levantar no céu da 
história. Essa mudança, a mais imperceptível de todas, o materialista 
histórico tem que saber discernir. 72    

                                                           
72 BENJAMIN, Walter. Teses sobre o conceito de história. In: LÖWY, Michael. Walter Benjamin - aviso 
de incêndio: uma leitura sobre  o conceito de história. Trad. Bras. J. M. Gagnebin. São Paulo: 
Boitempo Editora, 2015, p. 58;  GS. I – II,  p. 694. 
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4 INFÂNCIA E BARRICADAS 

Meditar com pedantismo sobre a produção de objetos – material 
ilustrado, brinquedos ou livros – que devem servir às crianças é 
insensato. Desde o iluminismo isto é uma das mais rançosas 
especulações dos pedagogos. A sua fixação pela psicologia 
impede-os de perceber que a Terra está repleta dos mais 
incomparáveis objetos da atenção e da ação das crianças. 
Objetos dos mais específicos. É que crianças são especialmente 
inclinadas a buscarem todo local de trabalho onde a atuação 
sobre as coisas se processa de maneira visível. Sentem-se 
irresistivelmente atraídas pelos detritos que se originam da 
construção, do trabalho no jardim, ou em casa, da atividade do 
alfaiate ou do marceneiro. Nesses produtos residuais elas 
reconhecem o rosto que o mundo das coisas volta exatamente 
para elas, e somente para elas. Neles, estão menos 
empenhadas em reproduzir as obras dos adultos do que em 
estabelecer entre os mais diferentes materiais, através daquilo 
que criam em suas brincadeiras, uma relação nova e incoerente.  

Walter Benjamin 

 

Para saber qual é o gosto verdadeiro das cerejas e das amoras é 
preciso interrogar as crianças e os pardais. 

Goethe 

4.1 O brinquedo  e o jogo 

Vemos em muitos textos de Benjamin sua preocupação com a formação. 

É exatamente neles que vemos o autor elaborar positivamente a tarefa do educador 

e sua crítica da pedagogia. Apresentar a peculiaridade do seu projeto educativo é 

uma tarefa possível quando entendemos sua crítica do destino e sua teoria da 

experiência. Suas pretensões positivas com a tarefa da Educação ficam explícitas 

nos seus textos sobre o ensino moral, sobre o brinquedo, sobre a literatura infantil e, 

principalmente, sobre o teatro e nos seus comentários sobre o trabalho de Bertolt 

Brecht. Levantemos algumas questões que articulam experiência e educação. 

Em O ensino moral, Benjamin faz a crítica do caráter racionalista e 

psicologizante da implementação do ensino moral nas escolas. Para ele, o esforço 

pedagógico posto em questão com essa modalidade de ensino se dirige 

simplesmente à afirmação e à reprodução da legalidade como necessárias, isto é, 



  84 

 

fechando-as numa positividade acrítica diante do que é. Nesse caso, não há 

propriamente ensino moral, já que este não pode ser ensinado por procedimentos 

racionais ou intelectuais. O problema da equivalência entre a norma ética e a 

liberdade do ato moral que a religião ou a experiência comunitária sempre se pôs é 

substituído por um conjunto de condutas estabelecidas arbitrariamente, 

fundamentadas numa vulgar psicologia que somente expressa as concepções 

morais dominantes. Trata-se apenas de uma convenção do que é legal, que só pode 

atingir o empírico, mas nunca o problema dos limites da ação ética no contexto 

capitalista da modernidade. 

É interessante ver como Benjamin elabora a conclusão do texto, 

pensando nas possibilidades reais de aplicação desse tipo de ensino. 

Primeiramente, ele serviria para “conferir expressão às insuficiências da formação 

atual” 73, para expressar a impossibilidade dessa lógica pedagógica em relação 

àquilo que ela mesma pretende. Mas nessa pretensão há também algo de salutar, 

diz Benjamin, que poderia servir para um novo currículo do ensino moral 

secularizado:  

O importante não será assenhorear-se do conteúdo dessa formação a partir 
de uma posição exterior, com a tendência do ensino de moral, mas sim 
apreender a história desse material de formação, apreender portanto a 
história do próprio espírito objetivo. Nesse sentido deve-se esperar que o 
ensino de moral venha a constituir a transição para um novo ensino de 
História, no qual, então, também o presente encontre a sua inserção 
histórico-cultural. 74 

O que Benjamin quer dizer com “apreender a história desse material de 

formação”? Antes, não quer dizer um saber enciclopédico e comparativo do como 

empiricamente ele funciona. Quer primeiro indicar que o entendimento do seu 

processo de formação é revelador de uma prática cultural devedora de sua relação 

com o tempo em que vive. Nesse caso, com o que está sendo estabelecido como 

legalidade para o agir e quais são as normas éticas que estão sendo usadas em 

favor da legitimação dessa legalidade. A positividade das leis morais, seja racional, 

seja psicologicamente correta, junto ao desenvolvimento cognitivo do indivíduo, 

expressa mais o caráter jurídico do seu interesse em manter-se do que a liberdade 

                                                           
73 BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. Tradução, apresentação 
e notas de Marcus Vinícios Mazzari. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2002. p. 19. 
74 Ibidem, p. 19. 
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moral que a experiência religiosa poderia lhe conferir. Fazer a história do seu 

material de formação, é observar dialeticamente o processo de constituição dessa 

moralidade dominante, ou seja, observar qual a contradição material que está sendo 

encoberta por essa lógica racional e psicológica do ensino moral, escavar o 

necessariamente excluído nesse relato. Trata-se, na história do material, de 

proceder uma escovação à contrapelo que busca apanhar o que está negado, 

excluído nessa lógica de legalidade dominante pela transmissão racionalizada da 

moralidade. Benjamin quer fazer ver o que aparece de forma negativa na asserção 

de uma transmissão moral fundamentada em padrões psicológicos e num discurso 

racionalizado, escovação à contrapelo do material que permite fazer ver a operação 

encobridora que sustenta também o ensino moral como um momento da dominação 

ideológica de classe.  

Benjamin nos indica que o que está negado nesse processo, não é senão 

a vontade ética, a boa vontade, que para sua contingência haveria sempre uma 

possibilidade de adaptação à norma ética. No entanto, agora é para o método que 

queremos chamar atenção. Benjamin nos diz que essa perspectiva histórica do 

ensino moral pode ser uma transição para um novo ensino de História que possibilite 

ao presente encontrar-se historicamente. Está nos dizendo que uma pedagogia deve 

ter em consideração as contradições do seu próprio processo de formação. 

Contradições essas que aparecem no material de formação do processo 

contraditório de sua consolidação como um sistema esquemático de ensino, o qual 

desse processo de crítica histórica da razão pedagógica, chegaríamos a uma 

condição de pensar de fato as possibilidades históricas de realização presente. Ele 

quer nos dizer de um procedimento crítico que, ao fazer ver dialeticamente os 

materiais históricos em jogo na formação de uma lógica de ensino, recolocaria-nos 

numa posição distante da lógica significante dominante para pensar o presente, pois 

há um método posto nessa relação entre educação e história. Nos ajudam a ver isso 

outros textos nos quais a questão da educação é fundamental. Benjamin escreve em 

Brinquedos russos: 

Seria muito bom se os nossos artesãos com pretensões artísticas não 
esquecessem com tanta frequência que não são as formas construtivas e 
esquemáticas que passam à criança a impressão do primitivo, mas sim a 
construção total de sua boneca ou de seu cãozinho, na medida em que ela 
possa imaginar como esses brinquedos são feitos. É exatamente isso que a 
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criança deseja saber, é isso que estabelece uma relação viva com suas 
coisas. 75 

Benjamin dedicou vários ensaios ao tema do brinquedo. Vemos o seu 

interesse na forma peculiar e na observação de excelência com que os brinquedos 

se articulam à transmissão. Há um endereçamento nele articulado, já que se trata de 

um objeto pensado pelos adultos para o uso das crianças. Há um Outro pressuposto 

na produção dos brinquedos que manifesta um ideal de criança, que pensa a criança 

enquanto tal. Seja feito com fins pedagógicos,  com fins tradicionais, ou por mero 

entretenimento, o brinquedo é um índice de uma transmissão de uma geração à 

outra. Benjamin é novamente crítico da cientifização psicológica dos brinquedos 

pedagógicos. Diz ele que, novamente, a mesma relação hierárquica está posta: são 

os adultos que pensam as crianças, e as pensam como brotos em desenvolvimento 

para tornarem-se adultos, mas quer reivindicar uma qualidade secular nesses 

objetos de transmissão que não está presa à pretensa intenção sistemática de 

formar. Quer fazer ver uma outra face dessa transmissão, que não está na ideia que 

concebe o brinquedo como artefato pedagógico situável segundo as regras da 

intencionalidade racionalizada e psicologizante, mas em sua própria materialidade. 

Lembra Benjamin, que a forma mais primitiva do brinquedo eram os resíduos das 

oficinas de trabalho. Restos do processo artesanal, sobras daquilo que foi delimitado 

como importante no processo de trabalho: uma lasca de madeira a mais, um pedaço 

de argila a menos e se constituíra um corpo com sentido. Essa forma primitiva que 

Benjamin escolheu, ver no brinquedo, já nos é indício da peculiaridade com que quer 

pensar, no brinquedo, as possibilidades da transmissão: há uma sobra cultural na 

realização do trabalho, sobra que é legada à infância. Há uma sobra cultural na 

produção do sentido social. Essa sobra, através de alguns brinquedos, é transmitida 

às crianças naquilo que é sobra no próprio brinquedo, naquilo que não é o que faz 

sentido aparente, mas que se faz ver no processo de sua constituição. É nesse 

sentido que Benjamin se utiliza na passagem acima da expressão “impressão do 

primitivo”.  

A relação viva, que a criança estabelece com as coisas, está na sua 

capacidade de produzir sentido. Esta, diz Benjamin na passagem acima, não se 

encontra na posição passiva da criança, objeto dos atributos do brinquedo, inapta a 

                                                           
75 Ibidem, p. 27. 
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estar numa posição de sujeito com relação a ele.  Fazer ver a construção total, isto 

é, fazer ver as forças sociais que estão implicadas nesse objeto de transmissão, os 

materiais dos quais foram feitos, como foram transformados é o que, ao contrário, 

possibilita à criança a atividade na produção de sentido, uma posição de sujeito na 

transmissão. A criança surge capaz de repetir, de moldar novamente esse objeto de 

transmissão, pois ele não existe por si mesmo - não são as funções 

preestabelecidas, mas as possibilidades técnicas aquelas que abrem a potência de 

sujeito para novas construções. Ele deve ser um mapa em direção ao desejo do 

adulto. Desejo esse que não está apenas na intenção construtiva de suas utilidades, 

mas na forma material própria ao ato do trabalho. É interessante lembrar como, no 

produto final do trabalho em muitos objetos e bens culturais, a técnica, o uso dos 

materiais, assim como o uso das palavras no texto são esquecidos, ou 

simplesmente alienados do processo de fabricação, em detrimento da ideia que lhe 

confere sentido.  

É contra esse fechamento do brinquedo no seu fim previsível que 

Benjamin reivindica um outro tipo de brinquedo, que abra uma relação com a história 

de sua produção a partir da imaginação. Fazer imaginar a história do brinquedo 

possibilita à criança ver onde ela se encontra na ideia do brinquedo e onde ela não 

está incluída nessa ideia: ver onde há uma sobra no seu processo de constituição é 

o que lhe permite o fantasiar. Essa sobra encontra-se onde não há ideia no 

brinquedo: na sua matéria. Diz Benjamin na História cultural do brinquedo: 

Se, além disso, fizermos uma reflexão sobre a criança que brinca, 
poderemos falar de uma relação antinômica. De um lado, o fato apresenta-
se da seguinte forma: nada é mais adequado à criança do que irmanar em 
suas construções os materiais mais heterogêneos – pedras, plastilina, 
madeira, papel. Por outro lado ninguém é mais casto em relação aos 
materiais do que as crianças: um simples pedacinho de madeira, uma pinha 
ou uma pedrinha reúnem na solidez, no monolitismo de sua matéria, uma 
exuberância das mais diferentes figuras. 76  

A menção de Benjamin ao funcionamento infantil ambivalente, com 

relação ao uso dos materiais com os quais a criança brinca, ressalta novamente a 

importância do seu caráter de coisa, de uma forma bruta ainda porvir. Ele parece 

indicar um lugar privilegiado naquilo que sofre a ação formativa, no formar do 

trabalho, que é manipulado pela ideia para adquirir sentido. Na passagem acima, 

                                                           
76 Ibidem, p. 92. 
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sob o jugo do jogo infantil, diferentes materiais fundem-se numa mesma ideia de 

construção; são corpos os mais diferentes reunidos a serviço da constituição de uma 

forma. As matérias que constituem a forma são partes de um todo concebido numa 

ideia final, mas também, nos diz Benjamin, as crianças são capazes de fazer ver na 

solidez, no monolitismo de sua matéria, um todo ainda porvir, uma multiplicidade de 

possibilidades formais contidas nessa matéria. Nisso reside a antinomia. Ora ela é 

parte de uma composição, ora ela é a composição toda que de lá precisa ser 

retirada. Na primeira, a matéria é consumida, esquecida, em detrimento da ideia de 

sua forma: a boneca é um fim em si mesmo. Na segunda, a ideia lhe é retirada da 

matéria: a boneca já estava na palha. Na primeira, pedra ou palha são vistas nas 

suas possibilidades materiais de servir como atributo de um objeto, são de fato 

materiais  desse objeto. Na segunda, no seu monolitismo, pedra e palha são uma 

coisa em si. Não existem para um outro ou com relação a um outro, são uma forma 

pura de onde pode advir todas as formas. Essa instância material não existe por 

natureza. Não pensamos assim. Essa instância material é um procedimento 

conceitual secundário que deriva da retirada da ideia daquilo que já teve sentido. 

Esse caráter monolítico só pode existir como derivado, sobra de um procedimento 

de retirada da matéria de uma cadeia significante. Fazer a filosofia da história, fazer 

ver a construção total, como no caso da boneca de palha, é possibilitar que a 

boneca deixe de ser em favor da transformação da palha em corda de pular. Uma 

prática muito comum nas brincadeiras infantis. Nesse caso, a palha não é uma 

matéria de atributos naturais positivos que servem para compor uma forma, ela é um 

produto negativo que pressupõe retroativamente um procedimento abstrato de 

retirada da ideia, do sentido. É essa condição de coisa que possibilita pedra e palha 

serem objetos do desejo da criança. Possibilitam que ela se posicione como sujeito 

de sua imaginação, que estabeleça uma relação viva com as coisas no processo de 

transmissão, educação. Novamente em Velhos livros infantis, Benjamin se serve 

dessa mesma lógica:  

Ao elaborar histórias, crianças são cenógrafos que não se deixam censurar 
pelo “sentido”. Pode-se colocar isso facilmente à prova. Que se indiquem 
quatro ou cinco palavras determinadas para que sejam reunidas em uma 
curta frase, e assim virá à luz a prosa mais extraordinária: não uma visão do 
livro infantil, mas um indicador de caminhos. De repente as palavras vestem 
seus disfarces e num piscar de olhos estão envolvidas em batalhas, cenas 
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de amor e pancadarias. (...) Mas assim como descreve essas imagens com 
palavras, ela as “descreve”[darstellt] de fato. 77  

Desta vez são as ilustrações dos velhos livros infantis que cumprem com 

a função de quebra da totalidade de sentido da obra. Segundo ele, as crianças não 

se servem da interpretação das ilustrações para um fechamento da ideia do livro. 

Elas não são simplesmente ilustrativas, descritivas do projeto da obra. São um 

veículo através do qual é possível compor outros caminhos que os previstos na 

própria estória. Interessante notar que o lugar onde se “ilustra” o livro, é também 

aquele através do qual um outro fim pode ser reescrito. Com poucas palavras a 

criança descreve 78 essa nova cena. Ela faz com palavras a descrição da imagem 

que abre a narrativa do livro em outros caminhos possíveis e, ao fazê-la, descreve, 

apresenta, expõe a própria palavra. 

O trabalho de reescrever o sentido do livro infantil, o jogo de lhe 

estabelecer outros caminhos através de uma suspensão do seu fim em favor de 

outros que ele mesmo cria, põe-no na correia de transmissão da própria lógica de 

significação, da exposição da propriedade da palavra em fazê-lo, do lugar 

fundamental que ordena a transmissão. Não se trata aqui dos valores morais 

descritos no conto, muito menos do ensinamento tradicional dos hábitos, mas da 

descoberta do uso da língua, do funcionamento da técnica no uso das palavras que 

lhe são oferecidas ao ler o livro e ao interpretar suas imagens, da palavra na sua 

capacidade elementar de transmissão, dela como lugar possível e limite da própria 

significação. Quando é a palavra que é retirada do seu sentido histórico para vestir 

novos disfarces no jogo infantil, são os limites da própria comunicabilidade de um 

determinado tempo que estão sendo experimentados, a partir da apropriação 

atemporal e instauradora de sentido nas histórias elaboradas pelas crianças.  

Mas o porquê da articulação entre o desejo de transmissão e o caráter 

proscrito do sentido ínsito ao caráter material dos conteúdos, o porquê da relação da 

transmissão com o que se exprime de forma primitiva, pode ser pensado em 

algumas observações de Benjamin, em Brinquedos e Jogos:          

Um tal estudo teria, por fim, de examinar a grande lei que, acima de todas 
as regras e ritmos particulares, rege a totalidade do mundo dos jogos: a lei 

                                                           
77 Ibidem, p.70-72. 
78 O verbo  darstellen tem também o sentido de apresentar, expor, manifestar aquilo sobre o qual 
atua. 



  90 

 

da repetição. Sabemos que para a criança ela é a alma do jogo; que nada a 
torna mais feliz do que o “mais uma vez”. A obscura compulsão por 
repetição não é aqui no jogo menos poderosa, menos manhosa do que o 
impulso sexual no amor. E não foi por acaso que Freud acreditou ter 
descoberto um “além do princípio do prazer” nessa compulsão. E de fato, 
toda e qualquer experiência mais profunda deseja insaciavelmente, até o 
final de todas as coisas, repetição e retorno, restabelecimento da situação 
primordial da qual ela tomou o impulso inicial. (...) O adulto, ao narrar uma 
experiência, alivia o seu coração dos horrores, goza duplamente uma 
felicidade. A criança volta a criar para si todo o fato vivido, começa mais 
uma vez do início. Talvez resida aqui a mais profunda raiz para o duplo 
sentido nos “jogos”[Spielen] alemães: repetir o mesmo seria o elemento 
verdadeiramente comum. A essência do brincar não é um “fazer como se”, 
mas um “fazer sempre de novo”, transformação da experiência mais 
comovente em hábito. (...) Formas petrificadas e irreconhecíveis de nossa 
primeira felicidade, de nosso primeiro terror, eis o que são os hábitos. 79  

A pergunta sobre a transmissão é, na verdade, o que é retomado aqui. O 

que Benjamin nos mostra em suas considerações sobre o brincar, o brinquedo e o 

narrar, sobre a relação entre infância e sentido, encontra-se em profunda relação 

com aqueles nexos entre as formas de transmissão e experiência que vimos 

procurando tematizar nos capítulos anteriores. A relação entre a forma da 

experiência e sua transmissão, os nexos presentes, seja na Fábula de Esopo, seja 

no conto de Tieck analisados anteriormente, apontam, como mostramos, certa 

relação com o tempo, relação que diz respeito ao modo como a transmissão dessa 

experiência pode se dar. Ao pensar a infância nesses textos sobre o jogo e o 

brinquedo, Benjamin parece ainda uma vez estar buscando pensar a forma dessa 

relação e seus nexos com o processo de encobrimento, de exclusão próprias a certa 

relação com o tempo e a transmissão. O que dissemos de suas elaborações, até 

agora, é que a elaboração do sentido com relação ao tempo, isto é, a formação 

sistemática da moralidade, da racionalidade, do discurso histórico é devedor de um 

procedimento de exclusão contra o qual a lógica de sentido é erguida. As 

possibilidades de sentido são possíveis em um jogo dialético com esse índice 

negativo. Ele não é natural, inato à cognição. Ele não é exatamente primário ou 

primitivo, mas aparece como sendo. Seu caráter monolítico, material – que se 

manifesta como uma anterioridade natural - é resultado de um procedimento formal, 

porém acessível ao sentido apenas negativamente. Este procedimento funda-se 

numa exclusão que está o tempo inteiro atravessando transversalmente o fio 

condutor da lógica significante. Trata-se de uma exclusão que está inclusa, mas 

                                                           
79 Idem, p. 101-102. 



  91 

 

apenas como aquilo que é negado na constituição do sentido.  

Podemos aqui pontuar: trata-se precisamente daquele processo de 

esquecimento fundamental, que impele certa relação com a memória e certa lógica 

na relação com o tempo. O que nos diz Benjamin agora é que o jogo, a brincadeira, 

o jogo infantil no trabalho de fazer de novo, de criar o vivido novamente, são 

devedores de uma lei da repetição e do retorno a uma situação primordial. Se, 

seguindo a interpretação freudiana no estudo do trauma, repetimos quando somos 

incapazes de atribuir sentido a determinado acontecimento, o que Benjamin nos 

mostrou, falando do brinquedo, é que o lugar para onde se retorna é um lugar 

sempre vazio de sentido, pois produzido como negativo do próprio sentido. Talvez 

também seja esta a direção aberta por Freud ao articular, de forma decisiva, a 

compulsão à repetição à pulsão de morte. Em Benjamin, esse lugar vazio de sentido 

é o que vem se repetindo com o caráter material, o conteúdo material, a 

apresentação de fato da palavra. É para onde retorna sempre o próprio processo de 

significação. Assim, fazer juízo sobre determinado tempo é fazer ver como, através 

do processo de significação, delimitamos escolhas de sentido. 

4.2 Teatro Épico 

Num ensaio escrito, em 1928, a pedido de Asja Lacis, uma  militante 

comunista Letã que desde 1918 articulava uma companhia de teatro na Rússia – 

sua companheira nesse período –  Benjamin discute a educação burguesa e a 

educação proletária. Diz ele: 
 

Seria uma situação absolutamente insuportável para o proletariado se a 
cada seis meses, como ocorre nos jardins de infância da burguesia, desse 
entrada em sua pedagogia um novo método com os últimos refinamentos 
psicológicos. Em todos os âmbitos – e a pedagogia não constitui nenhuma 
exceção – o interesse pelo “método” é um posicionamento genuinamente 
burguês, a ideologia do “continuar a enrolar” e da preguiça. A educação 
proletária necessita portanto, sob todos os aspectos, primeiramente de um 
contexto, um terreno objetivo no qual se educa. Não necessita, como a 
burguesia, de uma ideia para se educar. (...) 
A educação da criança exige: deve-se abranger toda a sua vida. 
A educação proletária exige: deve-se educar em um terreno determinado. 
Esta é a dialética positiva da questão. Uma vez porém que a totalidade da 
vida, em sua plenitude ilimitada, aparece emoldurada em um contexto e 
como terreno única e exclusivamente no teatro, por esse motivo o teatro 
infantil proletário é para a criança proletária o lugar da educação 
dialeticamente determinado. 80  

                                                           
80 Idem, p. 113.  
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Essa passagem nos põe dentro do problema ao qual queremos chegar: 

da determinação da negatividade. Os métodos racionais e psicológicos da educação 

estão sempre no alvo da crítica de Benjamin. Não simplesmente porque têm uma 

origem de classe. Sua comparação entre pedagogia burguesa e pedagogia 

proletária não quer aqui delimitar pelo caráter político, o caráter metodológico. Antes, 

e se tratando de um texto dirigido a Asja Lacis, com quem mantinha um diálogo 

crítico com relação ao socialismo, tem a função de mostrar ao novo Estado soviético 

o perigo da construção de uma ideologia comunista como uma face da mesma 

moeda da ideologia burguesa. Sua mensagem é direta: a transmissão da 

experiência revolucionária não pode ser feita através da institucionalização forçada, 

enrijecida, de uma nova cultura. Seja ela pensada romanticamente pelos intelectuais 

de classe, seja produto do controle social totalitário. Assim, não se trata pôr em 

prática, de criar métodos para a aplicação de uma ideia na educação. Diz ele: trata-

se de “determinar um terreno”, tornar objetivo o contexto no qual se educa. É no 

teatro que a educação assume um caráter “dialeticamente determinado”. O que 

Benjamin quer dizer precisamente com isso? Pensamos que a resposta a essa 

pergunta permite melhor nos aproximarmos de uma “dialética positiva” necessária à 

pedagogia negativa que pensamos encontrar nos escritos de Benjamin. 

A proximidade política de Benjamin com Bertolt Brecht não ocorre à toa. 

Em vários textos nos quais faz o elogio do “método” brechtiano, Benjamin deixa 

entrever a função operativa do jogo, daquilo que, ao ser mostrado do caráter 

representativo da representação, produz-se num e por um afastamento da 

objetividade abstrata das relações sociais em direção a uma objetividade concreta, 

material dos indivíduos. Nos fala ele em O que é o teatro épico: 

Se todo o programa pedagógico do marxismo é determinado pela dialética 
entre o ato de ensinar e o de aprender, algo de análogo transparece, no 
teatro épico, no confronto constante  entre a ação teatral, mostrada, e o 
comportamento teatral, que mostra essa ação. O mandamento mais 
rigoroso desse teatro é que “quem mostra” - o ator como tal – deve ser 
“mostrado”. 81 

O teatro de Brecht é épico porque abre a transmissão, possibilita uma 

                                                           
81 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre a literatura e história da cultura. 
Tradução Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 88. 
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experiência com o presente que não é a dos juízos subjetivos, ou da crítica da 

moralidade como uma tragédia secular. Assim como a nova experiência da técnica 

inaugurada pelo cinema ou pelas radio novelas, esse espetáculo não pretende 

apresentar um juízo narrativo, uma moral da estória, um tempo teleologicamente 

fechado. Ele é a apresentação da própria técnica, da própria coisa que faz o teatro: 

o jogo que está posto na representação. O que essa proposta quer fazer senão 

apresentar a artificialidade da própria dramaturgia? Qual sua função operativa? A 

primeira, poderíamos dizer inicialmente, seria fazer aparecer a própria história da 

representação, isto é fazer ver a lógica dos elos causais que determinam a 

construção da subjetividade posta pela narrativa. 

E como se articula com isso a preferência por temas históricos? Brecht se 

pergunta se os espectadores do seu “teatro enfumaçado” não deveriam conhecer de 

antemão a história que seria apresentada em cena. Não será isso que Benjamin quis 

dizer com “determinar o terreno”? Talvez um pouco mais. Ele nos diz que há uma 

dialética entre a “ação teatral”, isto é, aquilo que está sendo representado como 

narrativa - aquilo que tem uma lógica significante determinada - e o “comportamento 

teatral”, ou seja, o lugar do sujeito que compõe, que faz tecnicamente a cena. Fazer 

ver esta dialética é encontrar meios de mostrar como a ação teatral nega o 

comportamento teatral – como o sujeito que representa é autômato do argumento 

que destila com tanto esmero, mas, também fazer ver como o comportamento teatral 

pode negar a previsibilidade da ação narrativa, a saber, como o sujeito em cena – o 

ator propriamente – com seus gestos burlescos se faz consciente da representação 

ao se ver dela se distanciando. Brecht encontrou esses meios na, cena teatral, 

através do que chamou de estranhamento. Um gesto burlesco diverso daquele que 

estava dentro das determinações do discurso narrativo provoca um momento em 

cena completamente desligado da lógica subjetiva de significação, a ela contraposto. 

O impacto dessa entrada de um Outro, de um estranho em cena, opera contra a 

empatia, contra a identificação e, com o seu impacto, suspende como um todo a 

estrutura significante em favor do ator. Um final imprevisível, como o da Ópera dos 

três vinténs, suspende toda a lógica causal falaciosa e moralista investida na 

condenação de Mackie Messer.          

A “determinação” da qual nos parece falar Benjamin diz respeito a esse 

afastamento da lógica fantasística que a objetividade abstrata constitui, uma 
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objetividade já dada como todo de sentido – que é também aquela do brinquedo 

enquanto pronto, enquanto destinado a um bom e previsível uso pré-determinado na 

perfeição da sua forma –, objetividade que o procedimento clássico do teatro quer 

representar na identificação que permite a catarse. Exatamente a identificação é 

interrompida no teatro brechtiano – promovendo uma suspensão naquela produção 

fantasística que se sustenta na vã esperança numa totalidade da experiência 

histórica, em favor do efeito de estranhamento que se dá pela exposição do 

procedimento subjetivo. Esse afastamento só pode ser realizado quando a narrativa, 

suspensa pelo gesto imprevisível do sujeito que representa a cena, torna-a literal à 

plateia. O que vemos aqui não é senão a operação de por em cena o obsceno, 

aquela quebra da identificação pelo arbitrário presente no jogo cômico, tal como a 

vimos na escrita de Kraus, que pudemos pontuar no 2º capítulo. Não foi à toa o 

sucesso da Ópera dos três vinténs, e nos diz Benjamin: todos voltavam para ver 

novamente uma cena específica de um ator sobre pernas de pau que provocava 

uma ovação hilariante. 

O que isso nos diz sobre a pedagogia? Sobre isso que Benjamin está 

chamando de “dialética positiva”? Essa é a pergunta a responder. Façamos adiante 

um “enquadramento” cênico das Jornadas de Junho, coloquemo-la sob um “terreno 

determinado” e, talvez, possamos ver melhor as sutilezas desse processo. Assim 

como o fez Benjamin, certa vez, numa resenha a uma biografia de Pestalozzi 82. A 

despeito de toda a produção científica do Educador, a despeito da apologia feita ao 

seu método por seus melhores professores, Benjamin escolhe uma cena descrita da 

forma mais banal e sem importância na biografia para definir seu método:  

Pestalozzi modificava-os silenciosamente. Ele foi um grande irônico: não 
temos motivo algum para ver na recompensa que outorgava anualmente  
aos melhores caçadores entre as crianças  outra coisa senão uma medida 
bastante dissimulada: eles ganhavam ovelhinhas para pastorear. 83    

4.3 Jornadas de Junho: uma literalização do tempo histórico 

Em 2013 experimentamos, no Brasil, as maiores manifestações populares 

dos últimos anos. Não pela quantidade de pessoas que foram às ruas, mas, 

significativamente, pela radicalização da forma dos protestos e pela ruptura com as 
                                                           
82 BENJAMIN, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. Tradução, apresentação 
e notas de Marcus Vinícios Mazzari. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2002. p. 157. 
83 Idem, p.160. 
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formas tradicionais de luta social. Não eram categorias de trabalhadores 

organizadas, não foi uma greve de sindicatos pleiteando a valorização de sua 

carreira, não havia pautas políticas, econômicas, disputa parlamentar, líderes ou 

partidos destilando suas palavras de ordem. Semelhante ao que vimos em grandes 

manifestações no mesmo período na Grécia, no Egito, na Turquia, não havia 

representantes e nem foram eles eleitos durante o processo. É um equívoco, 

também, diluirmos seu sentido numa ideia superficial de motim ou de revolta 

popular, à medida que essa definição deixa de olhar com zelo a singularidade dos 

gestos radicais em detrimento de um sentido previsível do processo total. Podemos 

dizer que, os gastos absurdos com a Copa do Mundo de Futebol, os escusos 

esquemas licitatórios de emergência, a segregação urbana das desapropriações 

forçadas, a repressão truculenta às manifestações pelo passe livre em São Paulo 

foram as causas das Jornadas de Junho no Brasil. Mas a complexidade da 

experiência de luta social nesses meses não pode simplesmente ser vista como 

efeitos de determinadas causas, mesmo se de injustiças historicamente gritantes. 

Esse modo casuístico de articular os fenômenos sociais serviu mais exatamente aos 

oradores representantes do Estado e dos grandes meios de comunicação para 

deslegitimar qualquer sentido possível para a radicalidade das manifestações. Para 

eles, as manifestações foram desproporcionais, deficientes em equidade e 

racionalidade, pois não houve, entre as causas dos protestos e suas consequências 

práticas, nenhuma implicação na solução dos problemas.  

O que foi peculiar na resposta prática às contradições sociais nessas 

manifestações não se encontrava nas pautas, nos 0,20 centavos. Menos que num 

ou noutro conteúdo, é na forma como as contradições foram visadas pelos 

protestos, na materialidade mesma das lutas e embates de rua, que podemos talvez 

encontrar aquilo que lhe foi mais próprio. O signo da irracionalidade e do 

vandalismo, construído pelos articulistas da ideologia mercantil, fundava-se no 

horror à “violência presente nos protestos” e na impossibilidade de atribuir sentido 

aos diversos atos anticapitalistas transmitidos em cadeia nacional. Às vezes e sem 

mais, se tratava apenas de ignorância. Bancos e concessionárias de automóveis 

eram apedrejados e destruídos, lojas e magazines de luxo eram saqueados. Os 

mais modernos televisores eram queimados ou viravam peças de montagem para as 

várias barricadas construídas nas ruas das cidades. Nos gestos críticos desses 
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protestos não havia pedidos de mais mercadorias, mais salários, mais carreira. Ao 

contrário, era um menos fundamental que estava dito lá: um menos ao controle 

mercantil da vida. Uma desmonumentação da aparência consolidada de 

prosperidade e equidade da vida mercantil realizava-se nesses atos. Frente à 

heteronomia ideológica que ocupou intelectuais engajados, partidos políticos, 

colunistas internacionais, poucos intérpretes desse recente acontecimento histórico 

arriscaram-se a dizer o mais simples e também o mais comprometedor com a tarefa 

da transmissão histórica desse evento: eram jovens insurretos, assalariados, numa 

contestação proletária contra a Copa do mundo e em solidariedade aos 

trabalhadores da educação do Rio de Janeiro em greve, em resposta à repressão 

truculenta das manifestações pelo passe livre em Goiânia e em São Paulo, numa 

mímeses da resistência turca contra a destruição da praça Tahir, na lembrança à 

rebeldia dos estudantes franceses em maio de 68, em memória aos communards da 

Comuna de Paris de 1871.  

Enfim, tratava-se ali de uma experiência precisa com o tempo presente, a 

qual se abre uma transmissão negativa, própria à luta anticapitalista. O próprio 

Benjamin nos remete a essa transmissão própria às barricadas ao vincular a poesia 

surrealista à “tradição insurrecional da poesia francesa”, por ele aludida no ensaio 

sobre o surrealismo - transmissão retomada de modo mais geral nas Teses sobre o 

conceito de história sob a designação “tradição dos vencidos”. O que aqui se trata 

de apontar é, exatamente, que tipo de transmissão se apresenta nesse modo de 

dissolver a verdade presente (na qual reinam as coisas como mercadorias) num tipo 

de transmissão que não se sustenta nos clichês da “tarefa revolucionária” ou de 

“projetos” de formação fundados numa forma ideal prévia de sociedade emancipada, 

mas, ao contrário, na dissolução de toda verdade prévia da forma e do todo de 

sentido objetivado, já pronto, em favor de uma relação instauradora com um novo 

possível sentido. Essa transmissão é a realização de um inacabamento histórico do 

passado que, enquanto inacabado, não pode se instituir como causa do presente. 

Uma realização do inacabamento enquanto inacabamento presente, que nos impele 

a um necessário vindouro. Isso são as barricadas: não são obras positivas, feitas 

para serem instituídas como projeto político de vida urbana; são feitas da destruição 

e para serem destruídas, são um fim em si mesmo, são um “uso histórico do 
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presente como um uso antiestatal” 84, que serve, como aponta Benjamin no Caráter 

Destrutivo, de lugar de passagem, como as ruínas pelas quais aquele vê um 

caminho aberto 85 onde o tesouro só se encontra no ato mesmo de levantá-las.  O 

despertar para o trabalho autogestionado, para a fraternidade irrestrita por trás dos 

paralelepípedos, nos dá uma ideia do que isso pode significar do ponto de vista 

educativo. O signo, o lugar de transmissão e propedêutica dessa desmonumentação 

da experiência capitalista pode ser visto no fenômeno das barricadas. 

Em 16 de maio de 1871, a Coluna Vendôme é derrubada e seus 

escombros se transformam em matéria para a construção das barricadas que 

protegeram Paris do assalto versalhês uma semana depois. Fora construída por 

ordem de Napoleão Bonaparte, em 1806, como ícone comemorativo de suas vitórias 

sobre a Áustria e a Rússia. Uma estátua dele mesmo em trajes romanos alegra o 

seu cume. Os insurretos da comuna de Paris a consideraram um monumento 

bárbaro, símbolo da força bruta e da falsa glória, uma afirmação do militarismo e um 

insulto dos vencedores aos vencidos. Antes das reformas de Haussmann, que 

aformosaram a cidade, também os parisienses, insurgentes em 1848, destroem  

ruas em pilhas de paralelepípedos, na tentativa de conter  as manobras militares, 

como na rua de Saint-Maur ou nas do subúrbio de Saint-Antoine.86 Não é à toa, já 

em 1862, que Vitor Hugo descreve o esmero com que as construções das 

barricadas tomavam vida e espírito no seu Os miseráveis. A destruição do 

monumento e da cidade monumentalizada 87 produz um rompimento imediato com 

uma certa transmissão, essa transmissão monumental que determina a vida 

histórica presente, produzindo um fechamento da experiência com aquele passado 

cristalizado. Interessante notar que o ato insurrecional não ergue monumentos. É a 
                                                           
84 Justamente essa posição de uso negativo do próprio tempo como uma experiência de luta contra o 
Estado que observa Amaral em : “Na base desse uso histórico do presente como um uso antiestatal, 
encontramos uma recorrente identificação, presente em Benjamin desde a juventude, entre o Estado 
e o mito, pela qual a experiência da história apenas pode se apresentar, assim como para Hamann, 
na experiência de oposição ao Estado, experiência cuja imagem histórica precisa, para Benjamin, é a 
da insurreição da Comuna de Paris. Nesta, conjugam-se a palavra e a quebra da linearidade do 
tempo, a ‘estruição’ e a destruição de todo dado pela apropriação do mundo, que usa as coisas e usa 
o tempo. Apropriação que, enfim, usando a vida, usa a história. Esta apropriação é o que se diz, 
enfim, na linguagem destrutiva.” Ver AMARAL, Ilana Viana. Uma Leitura sobre a apropriação 
Benjaminiana de Hamann ou: o uso, a história  e a linguagem. In: III Seminário internacional politicas 
de la memoria.  
85 BENJAMIN, Walter. O caráter destrutivo.In: Imagens de pensamento; Obras escolhidas II – Rua de 
mão única. São Paulo: Brasiliense, 2000, p. 237. 
86 Ver LÖWY, Michel. Revoluções. São Paulo: Boitempo, 2009. pg. 10-19. 
87 Ficaram conhecidas como “pétroleuses” as mulheres que na semana final da comuna de Paris, 
após cada barricada vencida, provocava incêndios nos prédios ao redor.     
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institucionalização do poder que o faz, com o fim de forjar sua perpetuação. A 

Comuna de 1871 não construiu monumentos. Ao contrário, fez uma bela cerimônia 

para a destruição da Coluna Vendôme. Talvez porque o monumento possível ao 

espírito de utopia da Comuna fosse aquele que representasse um porvir erguido 

sobre um esquecimento do passado, sobre seu fechamento como transmissão 

causal, seu cancelamento como destino, dívida e culpa - aqueles que os 

monumentos, como as fábulas, como a Fábula de Esopo, legam. Uma 

arbitrariedade, uma contingência radical, a impermanência de um poder-não-mais-

ser que a experiência de um instante de perigo inscreve. Ela é o oposto de uma 

inscrição que estabelece, no vínculo de culpa e de dívida do instituído, um 

necessário ao sentido histórico. Essa imagem da destruição da Coluna Vedôme em 

barricada manifesta, assim, um ato paradigmático, central à abertura de outra 

experiência formativa, de outra transmissão. Na destruição do monumento, é a 

monumentalidade mesma do passado que cessa de fazer valer-se como causa do 

presente. Há aí uma experimentação propriamente histórica do próprio presente, 

uma relação aberta como um destruir que abre um novo formar aos sujeitos 

presentes, e, ao destruir o fechamento formal dos monumentos, instituindo-os em 

matéria de novos usos faz-se, ela mesma, signo da separação, da quebra com a 

determinação mítica presente na monumentalidade, com a transmissão mítica 

coagulada no monumento como na fábula de Esopo.  

As barricadas - e Benjamin, atento leitor de Blanqui, o sabe - são uma 

ferramenta eficiente de resistência prática nas ruas que perseverou nas lutas 

sociais 88. Mas não parece ser simplesmente por sua utilidade material que ela 

persiste e se repete na guerra civil espanhola de 1936, em maio de 68, nos 

subúrbios de Paris em 2005, na Turquia em 2012, no Brasil em 2013 (...) e em 

qualquer momento de experimentação histórica de embate com o presente. 

Queremos pensar, com essa ideia que se articula nas e sobre as barricadas, algo 

outro que seu lugar como símbolo da luta revolucionária ou de sua eficiência e 

utilidade material. Ela guarda uma forma, própria à luta imediata nas ruas, que não 

se limita a um simples uso pragmático. Ela possui uma propedêutica peculiar a esse 

momento de interstício que as insurreições provocam historicamente. A cerimônia da 

destruição da Coluna Vendôme guarda detalhes importantes para a construção 

                                                           
88 Ver BLANQUI, Auguste. Instructions pour une prise d'armes.1972. 
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dessa ideia. 89 Articularemos as reflexões sobre esse lugar intersticial das barricadas 

e de sua função propedêutica a partir de uma imagem das Jornadas de Junho que 

se popularizou por causar um certo estranhamento: um jovem negro, pobre, rosto 

encoberto com a própria blusa, numa das manifestações que destruiu e saqueou a 

Renner e a Daslu no Rio de Janeiro, numa das pequenas e várias barricadas de lixo 

e fogo que se estendiam durante as fugas, quebra e põe fogo numa moderna 

televisão plasma. A cena guarda, como já vínhamos dizendo, uma negatividade 

incomum com a experiência cotidiana mercantil. A televisão não é vendida, 

comprada, roubada, nem é tomada em seu uso ordinário. Contra a tipificação que 

construiu a cena como vandalismo, poderíamos dizer que há, numa crítica da 

experiência alienada dos usos das coisas e da cidade, uma recusa prática da vida 

mercantil e da forma espetacular do capitalismo das últimas décadas. Mas há mais 

uma contradição na cena, que estende a possibilidade de sua interpretação. As 

televisões de plasma, em 2013, eram eletrodomésticos caros, pouco populares, 

fetiche, insígnia da desigualdade social, do poder de consumo. Uma destas é 

destruída justamente por quem quase certamente está excluído do seu perfil de 

consumidores, por quem possivelmente desejaria possuí-la. A pergunta que nos 

resta com a cena é: - Por que não ficou com a televisão? Porque não fez uso dela? 

A cena nos sugere um jogo com o valor de uso da mercadoria. Justamente no 

momento em que o objeto é tomado em detrimento do seu valor de troca, do seu 

caráter fetichista, há também um desvio do valor de uso ao qual ela estava prévia e 

formalmente destinada na direção dos fins práticos que o momento exigia: seu uso 

urgente se impõe pela destruição da forma prévia, sua redução à matéria para o 

jogo-fogo das barricadas. Podemos dizer que o ato guarda, para além do ato 

simbólico crítico do valor mercantil, um ato crítico material, uma apropriação que se 

refere ao formar da própria coisa. Assim como na destruição da Coluna Vendôme na 

Comuna de Paris, a destruição do objeto transmissor é materialmente também a 

destruição do sujeito da transmissão, que coage seus receptores cotidianamente a 

uma experiência instantânea e repetitiva com o presente, repetição do transmitido. A 

destruição desse sujeito de uma transmissão compulsória é destruição da própria 

identificação especular desse sujeito com o consumo mercantil do objeto TV, 

destruição que ele realiza ao criar outro uso, ao dar outra forma àquela - agora, 

                                                           
89 Ver LÖWY, Michel. Revoluções. São Paulo: Boitempo, 2009. p. 52-60. 



  100 

 

outra vez, simples matéria. Aqui, ao contrário da necessidade, do compulsoriedade 

destinal dada na forma prévia do objeto mercantil (quele dado na TV e no seu uso 

previsível), a forma nova é dada na e pela arbitrariedade contingente do sujeito que 

cria ali mesmo, naquele agora histórico, outro sentido, outro uso, outra forma. 

Mas, quando nos propomos a observar esse acontecimento, 

pressupomos uma cena, um ato consolidado, fechado de sentido, mesmo na 

contradição que carrega. Antes de nos distanciarmos do acontecimento numa 

mediação previsível com certas determinações políticas e econômicas, podemos vê-

la também como ato. Antes que a questão se torne um problema apenas em nível 

conceitual devemos pensar o ato no que nele há de materialmente antropológico e, 

também, no seu caráter enigmático. O que um homem pobre enraivecido faz quando 

destrói e queima uma mercadoria de alto valor, uma televisão moderníssima na 

frente de outros? Um ato absurdo. Um ato anárquico,  que  destrói o valor que a 

mercadoria possui e também desperdiça suas possibilidades de uso. Para ser 

consequente com a experiência contemporânea da vida mercantil, esse ato só é 

possível de ser interpretado como uma completa inconsistência com qualquer lógica 

ou na mais autêntica embriaguez. Por que não a roubou, como fazemos todos os 

dias? Para nós e também para ele essa questão será enigmática. Um ato de uma tal 

contingência - em relação ao qual seu autor bem poderia ter dito a outro, depois de 

fazê-lo: - Porra! Podia ter levado aquela TV pra casa mermão!, - é justamente a 

impossibilidade de construir a ideia de um ato socialmente fora do campo de sentido, 

de uma contingência radical que impossibilita a recepção de uma forma possível de 

compreensão. Disso resultou, nessa denegação da contingência, a construção do 

tipo manifestante vândalo. Mas é exatamente esse ato às cegas que é particular aos 

momentos de sublevação. Um ato que não exatamente cumpre com a 

previsibilidade do acontecimento a porvir. Não se pergunta por uma correspondência 

lógica de sentido com a imediatidade do seu tempo.  É  sobre essa experiência com 

um vivido sob um lugar enigmático que nos faz pensar Benjamin quando estuda os 

surrealistas. Diz ele: 

De nada nos serve a tentativa patética ou fanática de apontar no enigmático 
o seu lado enigmático; só devassamos o mistério na medida em que o 
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encontramos no cotidiano, graças a uma ótica dialética que vê o cotidiano 
como impenetrável e o impenetrável como cotidiano. 90 

Antes algumas páginas ele diz: “O truque, que vence esse mundo de 

coisas -  é mais honesto aqui falar de um truque que de um método – consiste na 

troca do olhar histórico já sido em político.” 91 Esse momento enigmático guarda uma 

descoberta em ato que parece só ser experimentada retroativamente. A primeira 

função do ato é o de uma separação fática com o acontecimento. Na medida do ato 

anárquico, ou embriagado como o motim, a vivência do cotidiano mais contingente é 

experimentada retroativamente como uma experiência com o tempo contingente. 

Isto é, uma consciência com o passado como acontecido, como ruína, como um já 

sido, desperto da relação de causalidade que a imediatidade nos impõe sob o signo 

do necessário.  É essa mudança de ótica, uma troca do olhar, que faz a passagem 

do reconhecimento da vivência cotidiana imediata enquanto contingente – é o que 

faz o ato anárquico, embriagado -  a uma experiência com o tempo presente que 

tenha como essência a contingencia, isto é, que não esteja sob um necessário, sob 

uma exclusão mítica. Não devemos entender superficialmente essa mudança de 

olhar como uma tomada de consciência sobre a questão depois que se deu o 

acontecido. Mas, podemos pensar assim, como uma mudança na posição de quem 

olha. O ato de jogar a TV às chamas da barricada deixa de ser um vivido 

contingente quando subverte a posição de quem olha: aqui, de repente, se é olhado. 

O reconhecimento político coletivo do ato, a visada coletiva da ação contingente, 

recoloca uma nova lógica de sentido que não é a de um novo necessário 

maquiavélico que justifica, que normalmente justifica, as expropriações e a 

corrupção parlamentar. Mas a de um momento de suspensão dessa lógica mítica 

que termina sempre por se instituir.  

 É em relação a esse momento de suspensão, em relação a esse momento de 

interstício da lógica significante que se apresenta negativamente na experiência com 

o tempo presente, que queremos interrogar o truque pedagógico.  Como poderíamos 

falsificar esse truque?  

4.4 A Crítica da violência e o do destino 

                                                           
90 BENJAMIN, Walter. O surrealismo. O último instantâneo da inteligência europeia. Editora 
Brasiliense: São Paulo, 1996,  p. 33 
91 Idem. p. 26  
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Recorrer a força? Ele é mais forte! 
 Ao tribunal? Quem o citará? 

Mesmo que eu fosse justo, sua boca condenar-me-ia; 
 se fosse íntegro, declarar-me-ia culpado. 

Sou íntegro? Eu mesmo já não sei, 
 e rejeito minha vida! 

É por isso que digo: é a mesma coisa! 
 Ele extermina o íntegro e o ímpio! 

 
A justiça divina domina o direito 

Jó 9, 19-22 

A crítica do direito é tema em dois textos do jovem Walter Benjamin. Em 

Destino e caráter (1919) e em Para uma crítica da violência (1919-1920). A atenção 

dirigida à categoria do direito não é oposta a uma continuidade, presente desde seus 

primeiros textos, de pensar na crítica do Historicismo um plano da experiência 

histórica. 92 Ao contrário, nesses textos, a esfera das relações éticas está 

necessariamente enlaçada ao espólio das forças constituintes da experiência do 

homem com o tempo. Exemplo disso é a aparição da categoria de mera vida. 

Devedora de uma apresentação mais precisa, ela ocupa nesses textos – e na 

experiência histórica do século XX 93 – um lugar paradigmático como condição limiar 

entre cultura e barbárie. Não é nossa intenção dizer de uma centralidade dessa ideia 

no Jovem Benjamin, mas, precisá-la, se possível for, parece uma chave interessante 

à crítica contemporânea do Estado e uma boa pista ou indicação de resposta ao 

lugar da experiência negativa das barricadas e à suspensão da validade da 

transmissão compulsória do necessário,  aberta por estaa experiência de interstício. 

Nesse sentido, um exercício que busque circunscrever o conceito de mera vida e, 

nele, fazer atenção àquele enlace peculiar a Benjamin, entre tempo e ética, talvez 

seja um caminho fecundo. 

É interessante notar que Benjamin inicia os dois textos, escritos 

                                                           
92 Para um panorama da crítica do Historicismo alemão dos primeiros textos de Benjamin, ver as 
primeiras páginas de Güter Hartung, especialmente sobre Gedanken über Gerhart Hauptmanns 
Festspiel (1913), dedicadas ao conceito de Mito na obra desse autor em OPTIZ, Michael. Ähnlichkeit, 
in: OPTIZ, Michael und WIZINSLA Erdmut (hrsg.), Benjamins Begriffe – Zweiter Band, Frankfurt am 
Main, Suhrkamp, 2000. p.552-554.  
93 A associação quase imediata à Shoah e a quaisquer outros campos de extermínio contemporâneos 
não é equivocada. Com precisão da ideia, Homo Sacer e O estado de exceção de Giorgio Agamben 
oferecem um desenvolvimento às muitas questões postas por Benjamin nesses textos. A similaridade 
entre os conceitos de nuda vita e bloße Leben é provocativa em concluir a recepção benjaminiana do 
autor. Essa conclusão apressada, questionada por intérpretes de ambos os autores, é também 
motivo nesse texto para uma melhor assimilação dessa categoria em Walter Benjamin.   
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praticamente no mesmo ano, pondo um problema semelhante: a validade da relação 

causal entre dois enunciados. Em Destino e caráter a questão recai exatamente 

sobre os dois termos e o critério arbitrário “de uma ligação causal [entre eles], sendo 

o caráter considerado uma causa do destino”. 94 Essa ligação permitiria, desenvolve 

Benjamin, que através do estudo do caráter – e da relação desse com os 

acontecimentos que lhe determinam – conhecer o destino de um homem e, mais 

radicalmente, prever o seu futuro.  

Em Para uma crítica da violência é o dogma comum fundamental [ao 

direito natural e ao direito positivo] “fins justos podem ser alcançados por meios 

justificados, meios justificados podem ser aplicados para fins justos” 95 o que legitima 

toda ação de direito. Aqui, o problema com relação ao ordenamento jurídico não se 

situa na aparência dessa antinomia entre direito natural e positivo. Benjamin não 

pretende, ao longo do texto, encontrar uma condição possível de síntese mas, ao 

contrário, explodir a própria lógica antinômica num “conflito inconciliável”, como o 

vemos logo depois afirmar. É claro que é possível dizer que a posição de Benjamin é 

contra o espírito científico que invadiu a esfera das ciências do homem. Mas a crítica 

de Benjamin em Destino e caráter não parece se resumir ao dogma da ciência da 

natureza ou, como poderíamos, aligeiradamente, concluir, a um simples hábito 

criado pela repetição. É preciso articular a isso a crítica do historicismo. Diz 

Benjamin: 

Mas a inter-relação entre o sinal e aquilo que ele designa constitui, em 
ambas as esferas, ainda que diverso em cada um desses domínios, porque, 
contrariamente a uma observação superficial e a uma falsa hipostasiação 
dos sinais, o sinal e o que ele designa não significam nos dois sistemas, 
caráter e destino, com base em relações causais. Um nexo de significação 
[Bedeutungszusammenhag] jamais deve ser fundado na causalidade, 
mesmo que, no caso em questão, estes sinais, em sua existência, possam 
ser causados pelo destino e pelo caráter. A seguir, não se investigará que 
aparência tem um tal sistema se sinais para o caráter e para o destino, mas 
a reflexão se dirige pura e simplesmente para o que 
designado[Bezeicheneten]. 96 

                                                           
94 BENJAMIN, W. “Destino e Caráter”. Trad. Bras. Ernani Chaves. In: Escritos sobre mito e linguagem 
(1915-1921). Organização, apresentação e notas de Jeanne Marie Gangnebin; tradução de Susana 
Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: Duas Cidades; Ed.34, 2011, p.89; BENJAMIN, W. 
Abhandlugen. Gesammelte Schriften II.1. Frankfurt: Suhrkamp, 1991, p.171. 
95 BENJAMIN, W. “Para uma crítica da violência”. Trad. Bras. Ernani Chaves. In: Escritos sobre mito e 
linguagem (1915-1921). Organização, apresentação e notas de Jeanne Marie Gangnebin; tradução 
de Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: Duas Cidades; Ed.34, 2011, p.124; 
BENJAMIN, W. Abhandlugen. Gesammelte Schriften II.1. Frankfurt: Suhrkamp, 1991, p. 180.  
96 BENJAMIN, W. Destino e Caráter, p. 90; GS, II-1, p. 172. 
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O que Benjamin busca apreender sob a noção de um nexo de 

significação causal? O que pode querer indicar nessa tendência a significar sob a 

forma da causalidade? A crítica e solução, postos agora na ordem da linguagem, 

indicam-nos que o problema da causalidade não diz respeito à substância. Na 

verdade, diríamos que o problema é a ausência de substância. O nexo (der 

Zusammenhang), que parece aqui indicar mais a ideia de um processo que a de 

uma condição, é antes a sobreposição da forma a priori do tempo à impossibilidade 

de uma mediação possível com o que é designado. Melhor talvez seria, como 

totalidade na forma, uma denegação da impossibilidade do sentido pleno. Então, a 

própria ideia de nexo já pressupõe, na separação abstrata entre entendimento e 

fenômeno, a existência de uma coerência lógica, possível apenas numa anterior 

unidade no ser. Assim, poderíamos dizer, todo nexo é necessariamente causal e 

devedor de um fechamento em si mesmo, pois, se anteciparmos o fim, como o fez 

Benjamin, da complexa síntese da contradição antinômica da razão. Distanciando-se 

da querela, é através do designado (Bezeichneten), do que é tachado como 

(portanto, através da dissolução da aparência do nexo para uma abertura no que é 

propriamente nomeado), que Benjamin escolhe continuar sua investigação. Assim, 

parece ser essa solução histórica – chamemos inicialmente assim – também uma 

solução na linguagem que reage tanto ao fechamento do sentido na causalidade 

(para a abertura deste na experiência histórica) quanto a uma ideia de tempo 

fundada a priori como forma histórica. O recurso ao designado não remete a um 

essencial na substância. Aqui, ele é oposto à ideia de uma representação. Refere-se 

simplesmente àquilo que de linguístico aparece como uma unidade de sentido do 

inacabamento. 97 Essa abertura só pode ser examinada no exercício histórico-

filosófico da mediação entre o “homem que age” e o “mundo exterior”, onde “tudo é 

interação, seus círculos de ação se interpenetram; suas representações podem até 

ser muito diferentes, mas seus conceitos são inseparáveis” 98 É esse exercício que 

                                                           
97 Semelhante a essa ideia de algo que se constitui no seu inacabamento vemos apresentar-se na 
relação entre essência espiritual e essência linguística no texto de Benjamin de 1916 “Sobre a 
linguagem em geral e sobre a linguagem dos homens”. Ver:  Escritos sobre mito e linguagem (1915-
1921). Organização, apresentação e notas de Jeanne Marie Gangnebin; tradução de Susana Kampff 
Lages e Ernani Chaves. São Paulo: Duas Cidades; Ed.34, 2011, p. 49-73.  
98 A ideia de uma unidade do signo no conceito aqui não é muito explicita, ou mesmo, acabada. 
Benjamin recorre ao termo novamente como “conceitos superiores” ao contrapor a “linguagem 
comum”e a “majestade das esferas”. A ideia parece uma chave interessante para entender o laço 
entre conhecimento e linguagem. Interessante notar que é o mesmo termo atacado no prefácio a 
Origem do Drama Barroco Alemão. Benjamin, W. “Destino e Caráter”, p. 91; GS, II-1, p. 173.  
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faz Benjamin para chegar ao conceito de destino. 

É a partir da evocação da infelicidade e da culpa que Benjamin encontra o 

conceito de destino. Assim ele o define em Destino e caráter: 

O destino se mostra portanto quando se considera a vida de um condenado, 
no fundo, uma vida que primeiro foi condenada e por isso tornou-se 
culpada. Goethe condensou estas duas frases nas seguintes palavras: 
“Vocês permitiram aos pobres tornarem-se culpados”. O direito não 
condena à punição, mas a culpa. Destino é o nexo de culpa 
[Schuldzusammenhang] do vivente. Este nexo corresponde à constituição 
natural do vivente, a esta aparência ainda não totalmente dissolvida, da qual 
o homem está tão afastado que ele jamais mergulha nela inteiramente, mas 
sob o domínio da qual ele não pode senão permanecer invisível no que ele 
tem de melhor. Assim, no fundo, o homem não é aquele que possui um 
destino; o sujeito de destino é indeterminado. 99 

Não é como uma simples associação ou delimitação dos termos que, 

nesse texto, Benjamin aproxima destino e direito. Não é apenas pela repetição da 

característica fatídica do destino na vida dos homens, mas, no que essa repetição 

comparece – disso que sempre retorna (como diz Benjamin citando Nietzsche) – que 

se vinculam destino e direito. Consertar o período. Tem um erro. As frases não 

concordam umas com as outras.  O destino é, assim, uma apresentação necessária 

à forma histórica do direito. Benjamin especifica o modo dessa apresentação na 

passagem acima. Ele – o destino - é o “nexo de culpa” na relação com o 

ordenamento jurídico. Esse nexo é a aparência de uma constituição natural do 

vivente. Um nexo entre o plano do mais puro infortúnio e infelicidade da experiência 

humana com a lógica positiva do direito. O estabelecimento de uma coerência entre 

a pura ação da justiça, onde o íntegro e o ímpio são castigados, e condenação 

arbitrária das leis humanas. Uma coerência que não se realiza de fato, diz Benjamin, 

ela é aparência.  Uma ilusão que não suplanta a justiça, mas apenas evoca seu 

entusiasmo com o ônus irreversível de esquecer-lhe o sujeito, quer dizer, o nome – 

e, portanto, a capacidade de exteriorização e diferenciação dele – : Deus. 100 A sobra 

                                                           
99 BENJAMIN, W. Destino e Caráter, p. 94; GS, II-1, p. 175. 
100 É interessante notar a relação intrínseca entre nome e revelação no antigo testamento. O nome de 
Deus revelado a Moisés no Êxodo é Iahweh. Etimologicamente do hebraico deriva do verbo hyh (ser) 
numa forma arcaica. Reconhecem assim duas formas para o verbo, uma causativa “Ele faz ser”  e a 
forma simples “Ele é”. A matéria do seu nome já é enunciadora de que Deus não quer revelar  seu 
próprio nome.  Ela chama-se a si mesmo como “Eu sou aquele que é”, “Eu sou o existente”. Assim, 
isso iria mais longe,  Deus possui o nome do mistério. Ele possui a potência deter em si o nome para 
todo o inominável. Aos homens, clamar a Deus significa determinar fora de si sua impossibilidade. 
Uma demanda que tem um fim em si mesmo: demandar. Ver nota e comentário em: “Bíblia de 
Jerusalém”. São Paulo, Ed. Paulus, 2002, Ex 3, 13.           
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desse procedimento/processo histórico de secularização é o estremecimento de 

uma estrutura ética fundamental – erguida a duras penas pelo luto: ele demarca 

limites entre os homens e as forças demoníacas, entre nominável e inominável. A 

permanência do termo nexo (Zusammenhang) na construção dessa formulação é 

indício de uma continuidade desse processo histórico na esfera da linguagem e da 

razão. A virtude hiperbólica da ilustração – para usar os termos da crítica de 

Nietzsche – parece possuir esse mesmo entusiasmo de consolidar a experiência do 

conhecimento humano vinculando-a às formas subjetiva da razão – o que na 

linguagem significaria reivindicar a possibilidade do entendimento sobre a 

denegação do incondicionado, diga-se de outro modo: como uma negação 

compulsiva do desejo de suplantá-lo.    

Retomando: essa virtude secular do direito, que tentamos reunir aqui em 

torno da palavra nexo, possui mais algumas peculiaridades. O nexo de culpa entre 

destino e direito possibilita uma reedição aparente da justiça, pois não se trata de 

criar a pena, ela já está posta no mundo dos homens com a fome e a hierarquia, 

mas de legitimá-la, isto é, de dar-lhe um outro senhor. Esse, diferente de Deus, não 

tem nome. Ele é o nexo de causa, a aparência de totalidade no ser da razão secular, 

que transborda, como delírio egocêntrico para a positividade das leis da natureza. 

Assim, diz Benjamin do nexo como uma aparência da constituição natural do 

vivente, que é portador da culpa. É o nexo de culpa uma nova relação de fronteira 

com o inominável – substitutiva da reunião no nome de Deus do fechamento da 

condição inacabada do homem – onde a causa do infortúnio não possui senhor, não 

é algo diferente do próprio homem que a possui. Ela é da própria constituição natural 

humana. Está nele mesmo, no homem como ser vivente, algo que lhe é interno e 

estranho, causador de sua condenação: a culpa natural.  E é ela que o direito 

captura na legitimação do seu poder.  O direito seria, assim, enquanto razão e 

destino, um administrador de um poder que ele não possui de fato, mas que se 

engendra no indivíduo como culpa natural. Assim, direito e Estado são autômatos, 

parasitas – para usar os termos do crítico, atravessados de um poder mais antigo 

que eles. Diz Benjamin, sobre o direito 

– que é apenas um resíduo do plano demoníaco da existência humana, na 
qual os princípios jurídicos não determinam apenas as relações entre os 
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homens, mas também destes com os deuses – manteve-se para além do 
tempo que inaugurou a vitória sobre os demônios. 101 

Essa passagem nos põe num outro plano de discussão. O destino a culpa 

natural e demônios não existem no texto de Benjamin apenas como conceito, 

apresentação ou imagem de pensamento. Eles são experiências historicamente 

realizadas, isto é, articuladas na narratividade de um povo/época. Os demônios 

aparecem em outras passagens nesses textos. Benjamin cita na Origem do Drama 

Barroco Alemão um trecho de Destino e caráter, afirmando que “não foi no direito, 

mas a tragédia que fez emergir, pela primeira vez a cabeça do gênio das névoas da 

culpa, pois na tragédia o destino demoníaco é interrompido”. 102  Nessa obra e em 

outro pequeno ensaio do mesmo período chamado  Drama (Trauerspiel) e Tragédia, 

as formas literárias são investidas de valor paradigmático para a interpretação da 

experiência histórica. Essa relação entre narratividade e história não é nova em 

nossa exposição – nem pequena – para os interpretes da obra de Benjamin. A 

posição fronteiriça que ocupam os demônios, contra os quais se chocam as forças 

humanas, é fundamental  para entendermos o estabelecimento da palavra e do 

tempo histórico. 103 

O que é designado por demoníaco? O que o herói interrompe? O que 

usurpa Níobe ao comparar-se com Leto? Essa forma refere-se a uma espécie de lei, 

mas não é designada por nenhuma substância ou palavra. Portanto não é o direito e 

não articula ao seu poder nenhuma lei. Ele possui apenas a força da lei sem as 

palavras que lhe dão carne. 

O demoníaco é como uma lei descarnada. Sua existência espectral 

assume a forma de uma proibição. Mas não qualquer proibição, pois não se refere 

especificamente a algo. Parece que não foi possível aos homens referi-la a algum 

objeto, assim ela não é a proibição de nada que se põe exterior ao próprio homem. 

                                                           
101 BENJAMIN, W. Destino e Caráter, p. 93; GS, II-1, p. 173.  
102 Ibidem. 
103 A centralidade no conceito de demoníaco para um entendimento da ideia de tempo em Walter 
Benjamin já está em Mito e Política: notas sobre o conceito de destino no “jovem” Benjamin do Prof. 
Ernani Chaves. Diz ele: “Procuraremos mostrar que, no limite, a interrupção das “forças demoníacas”, 
significa, necessariamente, contrapor ao tempo do mito uma outra temporalidade, tal como as 
primeiras linhas de A vida dos estudantes (1914) já indicavam.” O recorte e o entusiasmo dessa 
apresentação são notadamente devedores desse importante texto. Devedor não apenas na 
lembrança dessa articulação, mas principalmente no esquecimento necessário dela – para que mais 
uma vez a questão seja posta. CHAVES, Ernani. No limiar do moderno: estudos sobre Friedrich 
Nietzsche e Walter Benjamin. Belém: Paka-Tatu, 2003, p. 20. 
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A única exatidão que parece ter é a de uma falha, de uma operação incompleta de 

significação e exteriorização que dá a ela a aparência  de uma separação espectral 

do próprio homem. Poderíamos chamá-la de uma pura proibição ou de uma primeira 

interdição.  Isso nos ajuda aqui a pensar a delimitação que faz Benjamin entre o 

conceito de destino e religião. O destino demoníaco não deriva da religião pois nele 

não há possibilidade de redenção.  É no inocente que a religião encontra aquele que 

escapa ao destino. Diga-se, a inocência refere-se menos a uma pureza natural de 

espírito e mais a um conjunto de tabus que protegem e purificam o crente de 

influências malignas. A imagem do inocente nos revela um procedimento 

interessante. É necessário que algo ou alguém se torne signo da proibição. Algo ou 

alguém que seja portador da culpa natural, através do qual seja possível expiá-la, 

purificar-se, pondo noutro a ambivalência impossível de resolver-se internamente. 104 

No entanto, essa operação não é bem sucedida pois não existe de fato um 

equivalente real a essa proibição primeira. É assim que, numa procura interminável 

por um signo que lhe suporte, os demônios entram na esfera do tempo como uma 

proibição e interdição que não cessa em atualizar-se.  
                                                           
104 Esse procedimento é chamado por Freud em Totem e Tabu (1913) de projeção (Hinausverlegung), 
literalmente desvio/extraviar (Verlegung/verlegen) para fora (hinaus). Termo já conhecido e utilizado 
pela antropologia e psicologia da época, nesse texto tem uma importância peculiar. Diz Freud 
referindo-se ao tabu com relação aos mortos em povos primitivos: “A defesa contra ela (hostilidade 
das almas demoníacas dos mortos) assume a forma de deslocá-la para o objeto da hostilidade, ou 
seja, para os próprios mortos. Esse procedimento defensivo, comum tanto na vida mental normal 
quanto na patológica, é conhecido como projeção. O sobrevivente nega assim que tenha algum dia 
alimentado quaisquer sentimentos hostis contra o morto querido; em vez disso, é a alma do defunto 
que os alimenta e procura pô-los em ação durante todo o período de luto. Apesar da defesa bem-
sucedida que o sobrevivente consegue através da projeção, sua reação emocional apresenta as 
características de castigo e remorso, porque é o sujeito dos temores, e submete-se a renúncias e 
restrições, embora estas sejam em parte disfarçadas como medida de proteção contra o demônio 
hostil”. Também são os demônios  que aparecem no texto de  Freud como essa injunção espectral 
causadora da culpa. Freud usa pela primeira vez o termo citando Wilhelm Wundt, ilustre pesquisador 
alemão, fundador de uma psicologia científica. O texto de Freud é devedor de suas observações 
“antropológicas” da “primitiva” cultura tribal polinésia. Poderíamos dizer de uma veia antropológica em 
Benjamin? Senão, também, da possibilidade de ter compartilhado dos textos freudianos? O que 
parece mais fácil perceber é que o “problema com os demônios” não era vivido apenas como objeto 
de estudo da ciência. Sua evidência é devedora da notoriedade desta presença latente de 
ambivalência na cultura “civilizada”. Pensando agora o problema como um “mal estar da cultura”, a 
pergunta a ser feita não é em quem encontramos uma ancestralidade comum para esses pensadores 
dos demônios – se assim fosse teríamos em Goethe um candidato – mas sim, onde.  A   “questão 
judaica” – para lembrar um significante de outro “senhor” dos demônios – parece favorecer a 
apresentação do problema na medida em que expõe deliberadamente a relação entre lei e história. 
Não é provocativo que o conjunto dos cinco livros que conta a história da tortuosa aliança entre Deus 
e um povo banido no deserto seja chamado de “a Lei” (a Torá)?  Sobre o conceito de projeção em 
Freud ver: KAUFMANN, Pierre. “Dicionário enciclopédico de psicanálise: o legado de Freud e Lacan”. 
Trad. Bras. Vera Ribeiro, Maria Luiza X. de A. Borges; consultoria, Marco Antônio Coutinho Jorge. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 1996, p. 429. FREUD, S. Totem e Tabu. In: Edição Standard brasileira 
das Obras Psicológicas Completas de Freud, vol. XIII . Rio de janeiro: Imago, 1987, p. 74.    
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O nome dado à experiência histórica presa ao encadeamento de culpa e 

infortúnio é destino. O conteúdo moral articulado ao destino evidencia esse 

procedimento compulsivo. Nasce da impossibilidade de uma equivalência possível 

entre signo e proibição a recusa e diferenciação do sujeito com o maldito objeto/ser 

portador da proibição. Quero dizer que é como recusa a esse objeto de expiação 

que uma plataforma ético-jurídico é estabelecida. Esses signos 105 são primeiro 

signos da expiação.  Se utilizarmos novamente a imagem do inocente/penitente, 

podemos dizer que é devido à pesada carga moral fantasmagórica engendrada 

nesses signos pela expiação que, quanto maior for a recusa e separação do objeto 

significante, mais perto do sagrado ele estará. Ou seja, quanto maior for a 

possibilidade dos homens solidificarem essa separação dos demônios através da 

expiação/purificação/recusa, mais arbitrária será a relação entre o signo e o seu 

conteúdo, isto é, mais distante do conteúdo real demoníaco o sujeito estará, e, mais 

próximo das leis esses signos estarão. 

Ao contrário, se o signo é incapaz do velamento necessário ou se este é 

devedor da mesma natureza das forças demoníacas, então as leis humanas passam 

a ser vividas como leis naturais do destino. A natureza que pertence ao signo não é 

senão uma impossibilidade em mensurar o nexo que se estabelece, por exemplo, 

entre a fome e a culpa. O que de natural existe nesse signo é devedor da natureza 

estranha e espectral do demoníaco na sua ambígua relação nos homens. Por isso, 

para Benjamin, o destino não é a condição natural do vivente, pois essa nunca 

existiu de fato, pois ele existe apenas como aparência demoníaca. É contra essa 

aparência, e para a inserir num plano de sentido que se dirigem as forças históricas 

humanas. São três forças, ou melhor, são três tempos que Benjamin, nesses dois 

textos, confronta com os demônios: a tragédia, o Estado e a religião.   

Por que, diz Benjamin, na tragédia o “destino demoníaco é interrompido”?   

Não porque o encadeamento de culpa e expiação, que para o homem 
pagão é interminável, seja dissolvido pela purificação do homem penitente e 

                                                           
105 O termo usado por Benjamin é perfeito para o que quer comunicar – mesmo que para ele essa 
perfeição só possa existir como impossibilidade. Na ideia de signo, das Zeichen em alemão – que se 
refere também a indício, senha, marca, reside a imagem de uma certa fragilidade na portabilidade do 
sentido. Essa imagem nos diz primeiro da missão do signo em velar/encobrir a natureza 
indeterminada do sentido. O signo só ganha materialidade quando é investido desse velamento. Se 
pensarmos que a tarefa do velamento é de proteger o sujeito contra o retorno nele das forças 
demoníacas, podemos ver que a tarefa elementar da significação é de uma manutenção da interdição 
dos demônios, mas dessa vez sob o controle da força do enunciado moral dos homens.  
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sua reconciliação como puro deus – mas porque, na tragédia, o homem 
pagão se dá conta de que é melhor de que os deuses. 106 

Não é pela expiação/purificação que o herói da tragédia se interpõe aos 

demônios, pois pela expiação, o homem não interrompe o ciclo compulsivo do 

destino, apenas o recoloca no plano da experiência histórica, sob a forma de 

espectral  das leis e do  poder do ordenamento jurídico. Para interromper o 

demoníaco, o herói trágico deve superar essa ambiguidade constitutiva da vida 

histórica. A ação trágica de Édipo está em elidir, completamente, mesmo que por 

ordem do aparente acaso, a principal interdição/proibição sexual da cultura, o 

incesto. Somente ele, infantilmente, vive os acontecimentos em plena liberdade, 

enquanto todos ao seu redor (inclusive e, principalmente, os espectadores) sabem o 

que ele comete. A estranha passividade dos outros – personagens e espectadores – 

evidencia a identificação dirigida ao herói. Sua imagem é paradigmática da vida em 

plena liberdade. A identificação dirige-se a esse ideal, sublime – para usar o termo 

de Benjamin, inalcançável, da cultura humana livre da interdição demoníaca. 

Inalcançável porque, nesse tempo ideal do herói, não há propriamente tempo, 

história, pois não há linguagem humana sem a interdição demoníaca. No ideal não 

há motivo para designar nada, já que não há nada que necessite ser designado, as 

coisas são. Esse primeiro entusiasmo da linguagem em – é preciso designar, é 

posto negativamente aos homens, como uma ordem necessária de significar fora 

aquilo que é proibido/interditado dentro. No ideal não há esse Não fundamental à 

palavra. Assim, diz Benjamin em sua interpretação da forma trágica, a perda dos 

sentidos e da pólis na mudez, cegueira, banimento são menos a  manifestação dos 

deuses e mais o “nascimento do gênio na ausência de linguagem moral”. 107 

Assim, na esfera da experiência histórica vista dessa forma, a hybris não 

é vivida como uma expiação, pois os demônios não são inseridos no plano da 

significação. O herói não é um signo da expiação investido de leis humanas, ele é o 

esquecimento dos demônios constituintes desse signo. Não há no herói um 

investimento de sentido moral. Não há uma lei investida no herói, mas uma 

identificação com o paradoxo antinômico do seu ideal de liberdade, que se realiza na 

eternidade de um tempo pleno, com o ônus de perder o acesso à palavra e à vida 

                                                           
106 BENJAMIN, W. Destino e Caráter, p. 93. GS, II-1, p.  
107 Ibidem. p. 94. GS, II-1. p.    
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histórica. O herói não tem dívida com os deuses, mas sim com os homens, por tê-los 

abandonado em favor da glória divina. Assim, a antinomia parece se resolver numa 

estranha identificação com o herói.  Na medida em que os homens não podem se 

favorecer de sua liberdade, resta a eles pagar por sua omissão com a vida histórica, 

não por culpa alguma, mas investidos do mesmo entusiasmo do herói na tarefa 

paradoxal de vencer os deuses, superá-los em sua  falta/esquecimento, naquilo que 

eles não foram capazes de realizar. Parece ser nesse sentido que Benjamin 

descreve a felicidade do homem grego “como a tentação do mais pesado 

endividamento”. 108     

Não é como contraponto à forma trágica que Benjamin articula direito, 

destino e Estado. Assinalar essa forma dirige-se, como vimos, à exposição de uma 

imagem/protótipo da vitória dos homens sobre os demônios. É desse protótipo que o 

autor parece servir-se para pensar um tempo de redenção. 109 No entanto, nossa 

exposição ainda é devedora da crítica do direito. Como vimos em Destino e caráter, 

há em Benjamin uma preocupação real em separar a religião do conceito de destino, 

e, por desdobramento, separar justiça de direito. Também é pautada por essa 

delimitação a conclusão de Para uma crítica da violência. Desta vez, não se trata de 

apresentá-los apenas como diferentes, mas necessariamente de imbricá-los: o 

poder que pode realizar a crítica do direito é Deus. Vejamos como Benjamin inicia a 

oposição entre violência mítica  e violência divina: 

Longe de inaugurar uma esfera mais pura, a manifestação mítica da 
violência imediata mostra-se, em seu núcleo mais profundo, idêntica a toda 
violência do direito, e transforma a suspeita quanto ao caráter problemático 
dessa violência em certeza quanto ao caráter pernicioso de sua função 
histórica, tornando tarefa a sua abolição. Tal tarefa suscita, em última 
instância, mais uma vez, a questão da violência pura, imediata, que possa 

                                                           
108 Ibidem. p. 92. GS, II-1. p. 
109 Termo usado por Benjamin em oposição à   tempo parasitário em Destino e caráter. Essa é ainda 
uma posição bastante intuitiva, mas, agora, nos ajuda a pensar soluções principalmente com relação 
a ideia de Deus e de um tempo historicamente vivido. Diz Benjamin em a A Vida dos Estudantes: “As 
considerações que se seguem visam, porém, a um determinado estado de coisas no qual a história 
repousa concentrada em um foco, tal como desde sempre nas imagens utópicas dos pensadores. Os 
elementos do estado final não estão presentes como tendência amorfa do progresso, mas 
encontram-se profundamente engastados em todo presente, como as criações e os pensamentos 
mais ameaçados, difamados e desprezados. Transformar o estado imanente de plenitude de forma 
pura em estado absoluto, torná-la visível e soberano no presente - eis a tarefa histórica, Contudo, 
esse estado não pode ser expresso através da descrição pragmática de pormenores (instituições, 
costumes etc.), da qual ele se furta, mas só pode ser compreendido em sua estrutura metafísica, 
como o reino messiânico ou a idéia da Revolução Francesa.”BOLLE, Willi (org). Documentos de 
cultura, documentos de barbárie. São Paulo: Cultrix/Edusp,1986, p.151.  
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estancar a marcha da violência mítica. Assim como Deus se opõe ao mito, a 
violência divina se opõe à violência mítica. 110 

Podemos dizer que nos empenhamos em diferenciar duas coisas na 

medida em que elas são realmente parecidas. Essa passagem indica isso. A 

violência mítica não inaugura uma esfera mais pura que o direito, ao contrário, ela é 

a violência do direito, distinta do que Benjamin nomeia como violência pura. A tarefa 

crítica do direito não se resolve dentro de sua própria esfera, mas em sua abolição. 

Essa tarefa só pode ser feita por outra violência, imediata, como a mítica, mas desta 

vez realmente pura: uma violência divina. Assim, podemos dizer que entre as duas 

há aqui um critério de diferenciação e este gira em torno de uma pureza  que a 

violência mítica nunca possuiu. 

Se podemos entender a oposição feita por Benjamin em Destino e caráter 

entre justiça e direito como da mesma natureza que essa, então, a violência mítica – 

que se mostra no plano de experiência histórica “idêntica a toda violência do direito” 

– se apresenta investida de um semblante dos poderes de Deus. Mais 

precisamente: não é como portador de poderes divinos que o direito pode 

assemelhar-se a Deus. Isso seria contraditório à exaltação da liberdade humana que 

lhe é confiada. Seria algo de anterior, comum aos dois, que possibilitaria essa 

similaridade aparente e isso parece estar presente no investimento histórico do 

Estado. Nessa aparência está o perigo que torna radical e urgente o trabalho de 

Benjamin. 

Ambas, violência mítica e violência divina são forças imediatas, isto é, não 

necessitam de qualquer sanção que as legitime. Manifestam-se num ordenamento 

dirigido ao homem diretamente de fora e sem a mediação de um signo que lhe 

amarre. Essas forças não estão investidas de nenhum conteúdo ou substancialidade 

histórica. São, como vimos na qualidade espectral do destino investido no direito, a 

manifestação dos demônios. No entanto, há aqui um problema. Como vimos, as 

forças demoníacas se põe fora num signo que permita ao sujeito, 

inicialmente/parcialmente, proteger/expiar-se das injunções originárias que lhe 

acometem dentro. 111 A pergunta é: como podemos pensar a pura manifestação 

                                                           
110 BENJAMIN, W. Para uma crítica da violência, p. 150. GS, II-1. p.  
111 Essa impressão originária dos demônios como força interna não pode ser dita separadamente 
desse  procedimento de por para fora. Pois, é a relação negativa de que algo só se põe, dirigido em 
favor de uma outra coisa que está fora, que permite, na diferenciação imponderável entre aquele que 
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dessas forças fora? Como é possível, no plano histórico, a manifestação de uma 

violência que não é mediatizada pelo homem? O primeiro movimento nessa 

incursão, que, provavelmente, nos aproximará do uso que faz Benjamin dos 

conceitos de mito e Deus, não pode ser direcionado a uma anterioridade positiva, 

como algo original da natureza humana. É, justamente, dessa aparência que quer 

escapar Benjamin. Dizer que uma coisa em si existe, não quer afirmar uma 

impossibilidade própria ao saber histórico, mas dotar o saber humano da virtude de 

conhecer suas leis, mesmo que essas sejam intangíveis aos homens. Assim, 

devemos dizer, que a manifestação dessas forças em sua forma pura não é uma 

anterioridade, mas  antes uma forma histórica específica da operação significante de 

expiação dos demônios no signo. Processos peculiares de constituição de leis de 

interdição. 

Se assim continuarmos a afirmar, cairemos numa outra contradição: como 

podem ser imediatas essas forças se elas são resultado de um processo de 

mediação? Com relação à violência mítica, Benjamin já nos indicou a solução: ela é 

apenas uma aparência, diga-se, encobridora, e, por isso, necessariamente 

reveladora dessa verdade, de uma força imediata que “mostra-se idêntica” ao direito 

na apresentação de sua forma história. Seu signo de expiação é, como vemos em 

Destino e caráter, o lugar onde articula-se o “nexo de culpa do vivente” como uma 

aparência de sua “constituição natural”: um signo natural. Diz Benjamin: 

O juiz pode entrever o destino onde quiser; cada vez que pune, ele deve, ao 
mesmo tempo, às cegas, ditar um destino – destino no qual o homem 
jamais é atingido, mas apenas a mera vida nele que, em virtude [kraft] da 
aparência, participa[der Anteil] da culpa natural e da infelicidade. 112 

Essa passagem é reveladora da peculiaridade da forma demoníaca do 

direito. Ela diz que a violência do direito, enquanto uma violência que dita o destino 

atinge o homem. Isso quer dizer que o objeto/signo de expiação não é algo que se 

constitui fora do sujeito, mas dentro dele mesmo. Do ponto de vista da linguagem, 

algo estranho acontece aqui. A tarefa fundamental de solucionar a presença 

ambígua dos demônios  noutra coisa que não é o sujeito mesmo, e através dessa 

projeção tornar possível  suportar as injunções dessas forças através de leis de 
                                                                                                                                                                                     
nomeia e o que é nomeado, a imagem de que um algo do nomeado, que já não é mais o sujeito, 
ainda lhe pertence estranhamente. Assim, é primeiro como sujeito de algo que o sujeito é. Vale notar 
ainda que não há nada mais humano nas coisas externas que o nome que lhes foi proferido.  
112 BENJAMIN, W. Destino e Caráter, p. 94. GS, II-1, p. 
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expiação e proibição, não é realizada. No entanto, há um erro nessa afirmação. Se 

estamos nos referindo ao direito, então, já estamos no plano da historicidade, das 

leis fundamentais que se constituíram no procedimento significante que está 

ocorrendo no tempo histórico. 

Assim, se estamos falando de leis, já estamos falando de um plano da 

experiência simbólica e histórica. Mas o direito e o Estado são, nesse processo, 

produções específicas da experiência histórica. É nessa especificidade que está 

interessado Benjamin. Podemos dizer que é na assunção das leis no direito, na 

assunção de uma institucionalização das leis morais que uma nova configuração 

desse procedimento de expiação dos demônios ocorre. Em suma, é melhor para 

manutenção do poder de classe que o direito se institucionaliza como uma 

legitimação espectral das forças humanas de julgar. É esse novo poder que permitiu 

“aos pobres tonarem-se culpados”. 113 Então, em resumo, o direito legitima uma 

condenação que já ocorreu antes pela vitória da classe que o instituiu. 

Como diz Benjamin, o direito não condena o vivente, pois esse já foi 

condenado, ele apenas lhe oferece uma justificativa para essa condenação. Essa 

legitimação do poder dos vencedores não relembra o que foi perdido na disputa, 

mas aliena esse momento decisivo com a institucionalização do seu poder. Digamos 

com clareza: a institucionalização é a passagem arbitrária dos vencedores à 

categoria de vencedor, é a sua primeira monumentalização, a passagem da 

contingência ao absoluto, do histórico ao espacial. É nesse sentido que não 

podemos falar de justiça aqui, pois a ação do direito não se pergunta “o que o 

homicídio fez ao assassinado, mas no que ele fez a Deus e ao autor desse ato”. 114 

Isto é, não é atributo do direito pensar o que historicamente realizou-se na ação 

violenta, mas, impedindo que esta re-incida, relembre e vença a disputa perdida no 

passado, apenas  sanciona uma nova lei que impossibilita o acesso à origem 

histórica do poder. Essa nova sanção não pode se dirigir ao conteúdo político da 

ação violenta, mas se dá para manter-se afastado e esquecido dela. Dirige-se ao 

sujeito, na sua condição de condenado, o equivalente oposto no plano do direito a 

do vitorioso. A sanção deve encontrar no condenado – assim como encontrou nos 

vitoriosos a institucionalização do seu poder  – leis as mais distantes do plano 

                                                           
113 Ibidem. Nessa trecho de Destino e  caráter Benjamin cita Goethe.  
114 BENJAMIN, W. Para uma crítica da violência, p. 153. GS, II-1. p. 
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histórico possível. 115 Aos vencedores a coroa, aos condenados, a culpa natural. 

Essa inversão fundamental impossibilita a qualidade de toda e qualquer contestação 

da violência instauradora do direito, pois ela aparenta nunca ter existido enquanto lei 

de direito. Ao contrário, toda e qualquer violência que se dirija contra o Estado na 

esfera possível de legitimação pelo direito será sempre uma violência dos 

condenados. Contra essa se erguerá sempre uma violência mantenedora do direito 

que encontrará, através da culpa investida no sujeito, a possibilidade de sancionar 

novas leis de proteção à primeira lei que o instituiu como poder. Assim, podemos 

dizer que a violência que age contra o criminoso possui  uma dupla ambiguidade: ela 

é mantenedora da esfera fantasmagórica do direito ao “ditar um destino” no sujeito 

ao mesmo tempo que, no plano histórico, sanciona novas leis de expiação que 

solapam o acesso, no plano ético-histórico, do poder instituinte do direito. Essa 

mistura espectral, como nomeia Benjamin, que perfaz a peculiar relação entre 

violência instituinte e mantenedora do direito, é recortada de sua crítica do poder da 

polícia: 

O infame de uma tal instituição – que é sentido por poucos apenas porque 
as competências dessa instituição raramente autorizam as intervenções 
mais brutais, enquanto permitem agir de maneira ainda mais cega nos 
domínios os mais vulneráveis e sobre os indivíduos sensatos, contra os 
quais o Estado não é protegido por nenhuma lei – reside no fato de que nela 
está suspensa a separação entre a violência que instaura o direito e a 
violência que o mantém. Da primeira exige-se sua comprovação pela vitória, 
da segunda, a restrição de não se propor novos fins. A violência da polícia 
está isenta de ambas as condições. 116 

A relação ambígua entre violência instituinte e mantenedora é levada ao 

limite no caso do poder de polícia. O que se vê manifestado historicamente como 

seu poder é algo que lhe aparece de modo estranhamente autônomo em relação ao 

processo histórico de manutenção do poder de classe que o constituiu. No poder de 

polícia, está “suspensa a separação” administrada pelo poder de Estado para a 

manutenção do seu poder. Na passagem, Benjamin não indica exatamente quem 

suspende, mas afirma simplesmente que está suspensa. Até então nos referíamos a 
                                                           
115 Interessante notar como em toda tentativa totalizante de vencer as contingências da experiência 
temporal recorra, na impossibilidade de vencê-las no plano sistemático, a um protótipo perfeito de 
historicidade causal, equivalente ao sistema já anteriormente definido racionalmente, no plano da 
experiência: a vida natural. Para aumentar o problema devemos pensar se de fato a vida natural pode 
receber essa qualidade. Um ovo nem sempre nasce, um leão nem sempre é senhor. Podemos dizer 
dessa arbitrariedade como um puro espectro negativo da efemeridade da experiência histórica do 
homem? 
116 BENJAMIN, W. Para uma crítica da violência, p. 135. GS, II-1. p. 
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forças que, mesmo alienadas da função histórica que cumprem, permanecem na 

esfera da vontade e da consciência. O que nos indica agora Benjamin é que a sobra 

histórica desse processo o conduziu a um lugar de indeterminação e prazer. Diz ele 

logo depois no texto: 

Ao contrário do direito, que reconhece na “decisão” fixada no espaço e no 
tempo uma categoria metafísica que lhe permite ser objeto de avaliação 
crítica, a consideração da instituição policial não encontra nada de 
essencial. Sua violência não tem figura, assim como não tem figura sua 
aparição espectral, jamais tangível, que permeia toda a vida dos Estados 
civilizados. 117 

Essa outra violência não é meio nem para a legitimação de fins naturais 

da dominação de classe, nem para fins de manutenção do poder instituído sob o 

“nexo de culpa do vivente”. Ela não participa de um plano de significação 

propriamente ético ou histórico nem mesmo da aparência deste. Ela é mera 

manifestação de um poder sem critério e sem nome. O que sua manifestação 

interrompe, como suspensão da separação entre violência instituinte e mantenedora, 

é a suspensão do Estado de um plano histórico de legitimação do seu poder, mesmo 

que no direito essa legitimação se fundamente numa “categoria metafísica”. 

Mais ainda, a experiência histórica dessa suspensão é a suspensão do 

próprio plano de significação histórica. Nesse sentido, podemos pensar que assim 

como o herói trágico que escapa à interdição e à culpa num esquecimento e 

superação da norma num tempo ideal onde pode ele viver sem lei, assim também, 

mas de ponta a cabeça, o policial satisfaz-se demonicamente com a experiência de 

uma vida de pura injunção. Sabemos a quem se dirige essa violência, pois ela ainda 

se manifesta numa ação para fins de direito. Ele, o policial, está no foco da 

ambiguidade espectral das leis de Estado. Ele é aquilo que no vivente aparece para 

receber a negação sistemática da possibilidade de uma experiência contingente com 

o tempo. Ele é “o portador assinalado da culpa: a mera vida”. 118 É na mera vida que 

essa violência encontra o seu fim, um fim em si mesmo que é o de manifestar a sua 

existência e, no direito, revelar aos condenados a potência mítica da legitimação do 

poder de Estado. Poderíamos dizer dela como uma espécie de presentificação 

fantasmagórica do poder dos demônios? 

Sabemos que no processo de por para fora, que instaura a possibilidade 
                                                           
117 Ibidem. p.136. GS, II-1. p. 
118 Ibidem. p.154. GS, II-1. p. 



  117 

 

da palavra na significação, o sujeito se dirige a algo ou a alguém que é signo de 

expiação dos demônios. Esse processo não é uma relação positiva de equivalência. 

Antes, é a realização desse procedimento significante da linguagem que inaugura a 

perspectiva de dentro e fora. Isso quer dizer que a ideia de uma presença dentro das 

forças demoníacas só pode ser experimentada porque a expiação falha, pois há 

impossibilidade constitutiva do signo de encobrir plenamente essas forças. A forma 

“metafísica” da violência mantenedora do direito provoca um certo estremecimento 

dessa estrutura quando, para institucionalizar e manter legitimada a violência 

instituinte – para ilusoriamente afirmar que a equivalência entre demônios e signo de 

expiação é perfeita – encontra dentro do homem a possibilidade da equivalência 

perfeita na mera vida. Essa equivalência é possível pois a mera vida no homem é o 

lugar aparente da presença interna dos demônios. Assim, a mera vida manifesta-se 

como um signo natural. O que o processo de institucionalização/suspensão provoca 

é uma assunção ao plano da experiência histórica, como uma violência mítica, como 

a realização no plano da linguagem do nascimento espectral da forma demoníaca 

como certeza e plenitude do sujeito em sua – não mais aparente – constituição 

natural. Não é à toa que a mera vida seja considerada sagrada. Ela é o equivalente 

perfeito dos demônios e, no entanto, não é um signo de 

expiação/interdição/separação dessas forças. Ao contrário, pela impossibilidade de 

expiá-los na esfera do direito, a mera vida é a plena identificação com os demônios. 

Ela é a realização de um ideal da cultura, mas de um ideal demoníaco que localiza 

na natureza do homem sua plenitude. No entanto, uma plenitude na condição 

culpada e infeliz de sua matéria. A violência que age sobre ela realiza duplamente a 

legitimação das leis do destino e a estranha satisfação com a condenação. Por isso 

“é, no fundo, esse herói e violência de direito do mito que lhe é intrínseca que o povo 

tenta presentificar, ainda nos dias de hoje, quando admira o grande criminoso.” 119  

Ora, se agora retornarmos às barricadas e à interrupção da ordem por 

elas significada, se a ela retornarmos recorrendo às questões suscitadas pelo texto 

sobre a violência que acabamos de analisar, não estaremos mais capazes de nos 

                                                           
119 O herói a que se refere Benjamin nessa passagem é Prometeu. Em alguns momentos do texto ele 
se utiliza de exemplos “arquetípicos” em sua apresentação. Esses não devem sobrepujar a longa 
apresentação histórica do problema da violência. No entanto, não servem apenas para  
exemplificação. Seria um anacronismo dizer da mera vida longe da experiência do Estado moderno?  
Talvez esse seja um bom começo para entender a recepção de Benjamin por Agamben. Ibidem. 
p.147. GS, II-1. p. 
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encaminhar a uma tentativa de resposta acerca do tipo de experiência formativa que 

nelas se experimenta? Lembremos que o significante que marcou o relato oficial 

pelo Estado e pela imprensa em 2013 foi violência. Era o “injustificado” e “irracional” 

daquela “explosão de violência” o centro da mobilização de um discurso que a 

nomeava como crime. O aspecto criminal, a caracterização das manifestações como 

uma interrupção nomeada como “violência inaceitável e punível” pelo Estado, 

retomava ali, ponto a ponto, o que buscamos aqui mostrar de essencial ao percurso 

do texto de Benjamin. É que ali era o destino, era a culpabilidade mesma que estava 

suspensa. Na apropriação da Tv feita matéria das barricadas, na imagem que 

destacamos, não era apenas o valor econômico da mercadoria que era quebrado. 

Se, como atentamos no momento em que apresentamos a imagem, era o seu 

caráter de forma a priori, de forma transmitida e recebida que era quebrado. Dessa 

forma quebrada, tornada matéria da barricada, matéria impermanente, queimável 

aqui, arremessável acolá, o que emergia, para além da matéria destruível, era, na 

quebra do destino, na quebra da transmissão da culpa da qual se alimenta o Estado, 

uma forma, na ação direta, de afirmação da vida e dos corpos atacados, quebra do 

destino que se transmite na criação do Estado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há um bela história judaica que nos ajudará com essa conclusão. Em 

Kiev, na Ucrânia, um rico comerciante perde sua carteira em praça pública. Ele olha 

para todos os lados até dar-se com um homem com roupas de mendigo, que lhe diz:  

- Senhor, acho que isso é seu. Com um certo nojo, o rico comerciante apanha a 

carteira, abre-a, e diz:  - Ladrão! Estão faltando 100 rublos! Por mais que o pobre 

mendigo jurasse de pés juntos que não tinha tirado nada, o rico comerciante 

continuava a chamar a atenção da rua inteira. Para evitar que o homem fosse 

linchado sumariamente, alguém na multidão sugere que a querela seja levada ao 

rabino Dov. um tzadikim, respeitado por sua sabedoria e justiça. Chegando lá, o rico 

comerciante toma a dianteira para falar. Conta sua versão da história e acusa de 

ladrão o mendigo.  Então, o sábio rabino pede que o rico e o pobre se aproximem e 

vos fala: - Meu caro comerciante, quanto dinheiro você tinha na carteira? O 

comerciante prontamente responde:  - 400 rublos! Então, o rabino pergunta ao 

mendigo:  - quanto dinheiro havia na carteira quando a encontrou e devolveu para 

ele? O mendigo responde: - abri a carteira para ver quem a perdeu e nessa hora 

contei 300 rublos. De pronto o rabino Dov conclui:  - Bom, sendo assim, está 

resolvido o problema. A carteira que esse simples homem encontrou não é a mesma 

que o comerciante perdeu. E declarou a todos:  - Quando alguém encontrar uma 

carteira com 400 rublos, por favor, devolvam para o verdadeiro dono. O rico 

comerciante sentiu-se imediatamente desmascarado. 

A decisão em favor do mendigo já é esperada por nós desde o início da 

história. Sua remissão já está consolidada antes que o conto acabe. Porém, ao fim 

da história, assim como o rico comerciante, também somos tomados com uma certa 

sensação de desmascaramento. Por que? Porque redimimos antecipadamente o 

homem com roupas de mendigo por sua pobreza, porque é um miserável. Não 

sabemos factualmente se ele roubou ou não os 100 rublos que faltavam na carteira. 

Se estava certo ou errado. Nossa primeira remissão não está mediada por juízo 

moral ou por uma boa análise racional dos fatos. A única factualidade determinante 

no nosso perdão e na acusação feita pelo rico comerciante são as roupas de 

mendigo que o homem porta. Redimimos, antecipadamente, o homem com roupas 

de mendigo pelos mesmos princípios que são determinantes contra ele na acusação 
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do rico comerciante: o investimento libidinal na exclusão do mendigo. Não 

simplesmente sua exclusão social efetiva, mas, fundamentalmente, sua posição 

determinante como o excluído na nossa construção simbólica de um ideal de 

humanidade ou de cultura. Do lado da acusação do rico comerciante, vemos  a 

denegação do mendigo sob a forma da repulsa. Do nosso lado cristão, assistimos a 

um tipo de fascinação sagrada mediada pela culpa. Nossa remissão antecipada do 

mendigo está  articulada a um trabalho especular de remissão da culpa sobre nós 

mesmos. É sob um  nexo de culpa que fazemos o julgo antecipado do mendigo. Em 

ambas as posições vemos manifestar-se o poder sintomático daquilo que Benjamin 

chamou de mera vida. Um objeto substituto que faz valência na transmissão do 

arcaico. Que é nexo de culpa de uma experiência que tem em sua forma temporal o 

destino, o fatídico. 

O que é exemplar nessa pequena história encontra-se justamente no 

julgamento feito pelo rabino. O seu método, seu truque, também nos é hilariante. Os 

tzadikim fazem parte de um movimento judaico que nasceu no século XVIII chamado 

hassidismo. Os fiéis desse movimento acreditavam aproximar-se de Deus pela 

alegria, pela música, pela bebida e pelo riso. A excentricidade do julgamento de Dov 

para a querela entre o comerciante e o mendigo expressa essa fé. Diferente do 

direito, os critérios do seu julgamento não se baseiam numa análise detalhada dos 

fatos, do arrolamento de provas factuais, justamente porque  - e aí encontra-se sua 

sabedoria -  a querela não está no nível factual. Pois, poderia muito bem ter o 

mendigo roubado os 100 rublos, assim como tê-los perdido o comerciante. O 

julgamento que procede é preciso com relação ao caráter da acusação. Ele julga 

justamente o destino investido na mera vida do mendigo. Sua precisão está em 

redimir a culpa e não o suposto crime de furto. É essa escolha precisa do objeto do 

seu julgamento o que determina a qualidade do seu ato como um truque. 

Na medida em que não é o homem moral que está sob julgamento, mas 

sim sua parte que é devedora do destino – sua mera vida, não é a análise de 

critérios morais ou factuais que  podem redimi-la.  Estes são completamente postos 

de lado na sentença do rabino Dov. Esse é o primeiro trabalho do truque: 

dessubjetivar, desabstrair os conteúdos morais da transmissão – aquilo que 

reconhecemos em Benjamin como sido. A carteira, o dinheiro roubado são 

desinvestidos de sua abstração como valor de troca, como mercadoria, como 
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mediadores das relação abstratas que segregam as classes, em favor do seu uso 

material. Como os selos de Judá tomados por Tamar, como a TV queimada nas 

barricadas de 2013, como a palha da boneca,  a carteira e o dinheiro tornam-se 

objeto de brecha em favor de uma experiência inaugural e particular de julgamento. 

Uma nova experiência que, para atacar o destino e a mera vida, também se 

manifesta pelas costas do sentido. Ela nos aparece como uma decisão 

completamente arbitrária, como um acaso. Aparece como uma idiossincronia de um 

velho sábio que tem, para legitimá-la, a investidura de uma Lei divina. 

Imaginemos a experiência da comunidade que presenciou o julgamento 

quando o rabino Dov deu ganho de causa ao mendigo declarando que a carteira não 

era do comerciante já que dentro dela não estava os 400 rublos. Todos assistiram a 

um grande erro no julgamento de Dov. Alguns poderiam ter gritado: - Isso é um 

absurdo! A carteira é dele. O próprio comerciante também poderia tê-la reclamado. 

Mas não, ficou estupefato, sentiu-se desmascarado com a sentença do rabino (não 

estaria aqui uma fundamentação para a violência arbitrária das decisões divinas em 

“Deus escreve certo por linhas tortas”?). Por que essa passagem tão instantânea da 

blasfêmia à verdade? O julgamento do mendigo que toda a comunidade está 

experimentando não é o do roubo da carteira, mas,  pelas costas do sentido, o 

julgamento do destino do mendigo. O que causa a comoção imediata de todos, 

assim como a  uma passagem determinada pela blasfêmia, é o efeito operativo que 

o suposto erro de Dov tem em redimir o mendigo. É um erro, um  acaso purificador 

que redime  a culpa investida no mendigo – sua mera vida – quando é o seu destino 

que está em julgamento. Pois,  é somente dentro do tempo do destino que sua 

crítica pode ser feita. A arbitrariedade, o acaso ocupam essa mesma temporalidade: 

uma temporalidade natural; uma espacialização do tempo, uma imagem, para usar 

aqui os termos de Benjamin. 

A pergunta que ainda nos colocamos é quem ainda hoje, no mundo 

secularizado, teria o poder de dar aura e legitimidade ao ato arbitrário, ao erro que 

faz a crítica do destino. Quem e como ainda seria possível uma experiência com o 

desejo? Talvez essa resposta delimitasse o sentido que a teologia ocupa para 

Benjamin. Pois não é o direito que pode ocupar esse lugar. O rabino Dov nos dá 

uma dica. Quando literaliza a carteira em objeto de brecha ele não é assistido pela 

comunidade que o aguarda como um sábio ou como um líder superegoico. Ao 
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contrário, ele se deixa blasfemar, torna-se um resto em favor do uso que se possa 

fazer dele. Ele se torna valência pura na transmissão. Ele é um sábio porque pouco 

sabe. Ele resolve posicionar-se num lugar fora do sentido mas em favor do sentido 

das coisas. Experimentamos um tolo, porém um tolo que acerta. Não é à toa que o 

imaginário infantil está repleto desses personagens caricatos que possuem um só 

traço de caráter, uma aparência de univocidade -  um dublê profano para a 

realização do truque divino de sancionar a arbitrariedade.    

É assim que nossa pergunta quanto ao princípio formativo em Walter  

Benjamin é também a pergunta revolucionária de como nos afastar dos 

linchamentos de classe, de raça e  de gênero. Uma pergunta que só pode ser 

respondida com o olhar político do tolo que vê  a  imagem do próximo motim por vir 

na multidão de homens e mulheres que tomam as ruas ao fim do expediente de 

trabalho. O mesmo olhar político que se manifesta num pequeno e sutil sorriso do 

rabino Dov ao final da história. Quando o mendigo, já emancipado da culpa, propõe 

a ele usar o dinheiro da carteira para fazer um farto banquete para os pobres de 

Kiev.  



  123 

 

REFERÊNCIAS 

ADORNO, Teodor W. Correspondência, 1928 – 1940/ Theodor W. Adorno, Walter 
Benjamin;  tradução José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Editora Unesp, 
2012. 

AGAMBEN, Giorgio. Langue et Histoire. Catégories historiques et catégories 
linguistiques dans la pensée de Benjamin. In: WISSMAN, Heinz, Walter Benjamin et 
Paris, Paris, Cerf, 1986. 

AQUINO, J. E. F. Divertissement, segunda natureza e história: considerações sobre 
a leitura benjaminiana dos Pensamentos de Blaise Pascal. In: Kalagatos. Revista 
de Filosofia. Fortaleza, vol. 3, nº 5, 2006, p. 103-116. 

AMARAL, Ilana Viana. Uma Leitura sobre a apropriação Benjaminiana de Hamann 
ou: o uso, a história  e a linguagem. In: III Seminário internacional politicas de la 
memoria.  

BARCA, Pedro Calderón de la. La vida es sueño. Madrid: Catedra – Letras 
Hispánicas, 1998. 

_____. El grand teatro del mundo. Barcelona: Linkgua Ediciones, 2006. 

BENJAMIN, Walter. Abhandlugen. Gesammelte Schriften I.1. Frankfurt: 
Suhrkamp, 1991. (“Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 931”) 

_____. Abhandlugen. Gesammelte Schriften II.1. Frankfurt: Suhrkamp, 1991. 
(“Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 932”) 

_____. A origem do Drama Barroco Alemão. Trad. bras. Sérgio Paulo Rouanet. 
São Paulo: Editora Brasiliense, 1984. 

_____. As afinidades eletivas de Goethe. Trad. bras. Ana Alderi Pereira Resende. In: 
Beleza e mistério: a idéia de crítica de arte no jovem Benjamin. Rio de Janeiro: 
Tese de Mestrado da PUC-RJ, 2004. 

_____. Crítica da Violência. In: Documentos de cultura documentos de Barbárie. 
São Paulo: Editora Cultrix, 1986, 

_____. El significado del lenguaje en drama y en la tragédia. In: La metafísica de la 
juventud. Trad. esp. Ana Lucas. Barcelona: Ediciones Paídos, 1993. 

_____. Oeuvres, I. Paris: Gallimard, 2000. 

_____. Sobre a linguagem em geral e a linguagem do homem. Trad. bras. Susana 
Kampff Lages. In: Melancolia e tradução: Walter Benjamin e “A tarefa do 
tradutor”. São Paulo: Tese de Doutorado da PUC-SP, 1996. 

______. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. Tradução, 
apresentação e notas de Marcus Vinícios Mazzari. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 
34, 2002. 



  124 

 

____. Escritos sobre mito e linguagem (1915-1921). Organização, apresentação e 
notas de Jeanne Marie Gangnebin; tradução de Susana Kampff Lages e Ernani 
Chaves. São Paulo: Duas Cidades; Ed.34, 2011. 

_____. Obras escolhidas III – Charles Baudelaire um lírico no auge do 
capitalismo. Trad. Bras. José Martins Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 1989 

_____. O anjo da história. Tradução e organização de João Barrento. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2013 

_____. Obras escolhidas -  Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre 
literatura e história da cultura. Trad.Bras. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: 
Brasiliense, 1994. 

_____. Aviso de incêndio: uma leitura sobre  o conceito de história. Trad. Bras. 
J. M. Gagnebin. São Paulo: Boitempo Editora, 2015 

BLOCH, Ernst. Thomas Münzer, teólogo da revolução. Rio de Janeiro: Edições 
Tempo Brasileiro, 1973. 

CHAVES, Ernani. No limiar do moderno: estudos sobre Friedrich Nietzsche e 
Walter Benjamin. Belém: Paka-Tatu, 2003. 

COUTO, Edvaldo Souza; MILANI Damião, Carla. Walter Benjamin: formas de 
percepção estética na modernidade. Salvador: Quarteto Editora, 2008.  

DEBORD, Guy. Enganar a fome [Abat-faim]. Trad. Port. Helder Moura Pereira. 
Lisboa: Frenesi Ed. 2000. 

FREUD, Sigmund. Totem e tabu. In: Edição Standard brasileira das Obras 
Psicológicas Completas de Freud, vol. XXXIII . Rio de Janeiro: Imago, 1987. 

FUKS, Betty. Freud e a judeidade: a vocação do exílio. Rio de Janeiro: Jorje 
Zahar Editor, 2000. 

GAGNEBIN, Jeanne-Marie. História e narração em Walter Benjamin. São Paulo: 
Editora Perspectiva, 1994. 

_____. Walter Benjamin. Coleção Tudo é História. SP: Brasiliense 

_____. Do conceito de Darstellung em Walter Benjamin ou Verdade e Beleza. 
KRITERION, Belo Horizonte, nº 112, dez.2005. 

_____. Teologia e messianismo no pensamento de Walter Benjamin. Estudos 
Avançados. Vol.13, no.37; São Paulo, Sept./Dec. 1999.  

GOETHE, J. W. von. As afinidades eletivas. Trad. bras. Erlon José Paschoal. São 
Paulo: Nova Alexandria, 1992. 

HATZFELD, Helmut. Estudos sobre o Barroco. São Paulo: Editora Perspectiva, 
1988. 



  125 

 

HEGEL, G.W.F.  Fenomenologia do espírito – Parte I. Tradução Paulo Menesses. 
Petropólis: Vozes Ed. 1992 

JANZ, Rolf-Peter. Expérience mythique et expérience historique au XIX siècle. In: 
WISSMAN, Heinz, Walter Benjamin et Paris, Paris, Cerf, 1986. 

JUSTO, José M (org.). Ergon ou Energueia - Filosofia da linguagem na 
Alemanha (Sec.s XVIII e XIX). Lisboa: Edicomp, 1986.  

KAUFMANN, Pierre. Dicionário enciclopédico de psicanálise: o legado de Freud 
e Lacan. Trad. Bras. Vera Ribeiro, Maria Luiza X. de A. Borges; consultoria, Marco 
Antônio Coutinho Jorge. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 1996. 

KRAUS, Karl. Aforismos. Org. Renato Zwick. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 
2010 

LACAN, Jacques, O Seminário, livro 23: O sinthoma, 1975-1976. Trad. Bras. 
Sergio Laia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007 

LINDNER, Burkhardt (Hrsg.). Benjamin Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. 
Sttutgard, Weimer, J. B. Metzler, 2006. 

LUKÁCS,G. El alma y las formas. Obras completas I. Barcelona: Ed. Grijalbo, 
1975. 

_____. História e consciência de classe: estudos da dialética marxista. Rio de 
Janeiro: Ed. Elfos, 1989. 

_____. Teoria do Romance: um ensaio histórico-filosófico sobre as formas da 
grande épica. Trad. Bras. José Marques Mariane de Macedo. São Paulo: Duas 
Cidades; Ed, 34, 2000.  

MACHADO, Francisco de Ambrosis Pinheiro. Imanência e história: a crítica do 
conhecimento em Walter Benjamin. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004.  

MARAVALL, José Antônio. La cultura del Barroco. Barcelona: Editora Ariel, 1975. 

MENNINGHAUS, Winfried. Science des seuils. La théorie du mythe chez Walter 
Benjamin. In: WISSMAN, Heinz, Walter Benjamin et Paris, Paris, Cerf, 1986. 

MOSÈS, Stéphane. L’idée d’origine chez Walter Benjamin. In: WISSMAN, Heinz, 
Walter Benjamin et Paris, Paris, Cerf, 1986. 

MÜNSTER, Arno. Ernest Bloch: filosofia da práxis e utopia concreta. São 
Paulo:Editora da Universidade Estadual Paulista, 1993. 

OPTIZ, M., Wizisla, E. (Hrsg). Benjamins Begriffe, B. I u. II. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 2000. 

SPETH, Rudolf. Wahrheit und Ästhetik, Untersuchungen zum Frühwerk Walter 
Benjamins.Würzburg, Königshausen & Neumann, 1991. 



  126 

 

TACKELS, Bruno. Petite introduction à Walter Benjamin. Paris,Harmattan, 2001. 

ZIZEK, Slavoj. O mais sublime dos histéricos: Hegel com Lacan. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 1999. 

TIECK. Ludwig. Feitiços de Amor e outros contos. Trad. Bras. Maria Aparecida 
Barbosa. São Paulo: Hedra Ed. 

YERUSHALMI, Yosef Hayin. Zakhor: história judaica e memória judaica. Trad. 
Bras. Lina G. Ferreira da Silva. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1992.  

_____. O Moisés de Freud: judaísmo terminável e interminável. Rio de Janeiro: 
Imago Ed. 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.academicoffice.net/

	(...) mas a verdade é que os episódios enumerados não se referem à substância temática do drama barroco, mais ao núcleo mesmo de sua arte. Seu conteúdo, seu objeto mais autêntico, é a própria vida histórica, como aquela época a concebia. Nisso ele se ...
	Não resta dúvida que o esquecimento, por você lembrado na discussão  da aura, é de grande importância. Reservo a possibilidade de uma  distinção entre esquecimento épico e esquecimento reflexivo. Queira  por favor não considerar uma evasiva se não me ...
	Por que lhe esconder que as raízes da minha “teoria da experiência” remontam a uma recordação de infância? Meus pais saíam para passear conosco, como é natural, onde quer que passássemos a temporada de verão. Nós os irmãos éramos dois ou três. Aquele ...
	Não seria a aura sempre um vestígio de um traço humano esquecido na coisa e não estaria ela presa, justamente pelo tipo de esquecimento, àquilo que você chama de experiência? Quem sabe se possa até chegar a ponto de enxergar o fundamento da experiênci...
	Nós porém conhecemos outra coisa, algo que nenhuma experiência nos pode proporcionar ou tirar: sabemos que existe a verdade, ainda que tudo o que foi pensado até agora seja equivocado. Sabemos que a fidelidade precisa ser sustentada, ainda que até ago...
	Pois o filisteu – como já percebeste – rejubila-se apenas com todo fato que demonstra de novo a falta de sentido. Ele tinha portanto razão. Certifica-se assim que na realidade o espírito não existe. Mas ninguém exige submissão mais rígida, “veneração”...
	(…) conhecemos uma outra experiência. Ela pode ser hostil ao espírito e aniquilar muitos sonhos florescentes. No entanto, é o que existe de mais belo, de mais  intocável e inefável, pois ela jamais estará privada de espírito se nós permanecermos joven...
	Os elementos do estado final não estão presentes como tendência amorfa do progresso, mas encontram-se profundamente engastados em todo o presente, como as criações e os pensamentos mais ameaçados, difamados e desprezados.22F
	Elas têm sua origem na fonte dos instintos humanos ao mesmo tempo mais primitivos e mais duradouros - no temor dos poderes “demoníacos”. O tabu originalmente nada mais é que o temor objetivado do poder “demoníaco” que se acredita jazer oculto em um ob...
	Originalmente, porém, diz Kleinpaul, todos os mortos eram vampiros, todos tinham um rancor contra os vivos e procuravam prejudicá-los e roubar-lhes a vida. Foi dos cadáveres que o conceito de espíritos maus surgiu pela primeira vez.31F
	Certa vez, em Auschwitz, a grande fábrica de morte da Segunda Guerra Mundial, a Gestapo enforcou uma criança diante de milhares de prisioneiros que estavam obrigados a assistir àquela cena indescritível. Mesmo para um escritor como Elie Wiesel, que de...
	Não, o fenômeno não é assim tão estranho, por que nunca a experiência foi mais desmentida [gründlicher Lügen gestraft worden]: a estratégia pela guerra de trincheiras, as econômicas pela inflação, as do corpo pela fome, as morais pelos detentores do p...
	A categoria suprema da história do mundo, que garante a univocidade dos acontecimentos, é a culpa. Cada momento dessa história está marcado pela culpa e implica a culpa. Causa e efeito nunca poderão ser categorias decisivas na estrutura da história do...
	Não resta dúvida que o esquecimento, por você lembrado na discussão  da aura, é de grande importância. Reservo a possibilidade de uma  distinção entre esquecimento épico e esquecimento reflexivo. Queira  por favor não considerar uma evasiva se não me ...
	Isto deu um golpe fatal na mente, no juízo de Eckbert; ele não conseguia encontrar a chave do enigma: estaria sonhando agora ou teria ele sonhado outrora com uma mulher chamada Bertha; às coisas mais fantásticas mesclavam-se as mais banais, o mundo ao...
	Tu deves lembrar-te que sempre que narrava minha história eu não conseguia recordar, a despeito de todo o esforço que fizesse, o nome do cãozinho com o qual convivi por tanto tempo. Naquela noite, quando Walther se despedia de mim, ele disse de repent...
	É uma palavra, um rumor ou um palpitar, aos quais se confere o poder de nos convocar desprevenidos ao frio jazigo do passado, de cuja abóboda o presente parece ressoar apenas como um eco. Estranho que ainda não se tenha buscado o dublê desse êxtase: o...
	(...) Não consegui extrair muita coisa de suas palavras. No entanto, naquela noite, fixei na memória meu quarto, minha cama, do mesmo modo como alguém grava com mais precisão um lugar, sentindo que deverá voltar a ele algum dia a fim de buscar algo es...
	Vejas, a injúria causa seu próprio castigo: ninguém senão eu era o teu amigo Walther, teu Hugo. (...)
	- E Bertha era tua irmã. (...) Ela era filha de um cavaleiro que a entregou a um pastor para que criasse, a filha do teu pai.
	- Porque sempre pressenti essa terrível ideia? - Exclamou Eckbert.
	- Porque em tua infância mais tenra certa vez o ouviste falando sobre isso: por causa da esposa ele não podia criar essa filha junto a si, pois era de outra mulher.58F
	Uma parábola: Com que isso se parece? Com um homem que estava viajando por uma estrada quando encontrou um lobo e fugiu dele, e seguiu seu caminho contando o caso do lobo. Encontrou então um leão e fugiu dele, e seguiu seu caminho contando o caso do l...
	A seguinte história mostra, porém, de maneira bastante convincente, como justamente a imoralidade pública, bem ao contrário da privada, é que traz em si mesma, num cinismo liberador, o seu corretivo. A narrativa se encontra em Carl Benedict Hase, que ...
	De todo modo, não havia dúvida de que o sentimento – infelizmente, ilusório – de abjurar minha mãe, sua classe e a minha, era responsável pela atração de me dirigir a uma prostituta em plena rua. Horas podiam se passar até que acontecesse. O terror qu...
	Ele pode orgulhar-se de uma surpreendente descoberta. Foi o primeiro a ter pressentido as energias revolucionárias que transparecem no “antiquado”, nas primeiras construções de ferro, nas primeiras fábricas, nas primeiras fotografias, nos objetos que ...
	A luta de classes, que um historiador escolado em Marx tem sempre diante dos olhos, é uma luta pelas coisas brutas e materiais, sem as quais não há coisas finas e espirituais. Apesar disso, estas últimas estão presentes na luta de classes de outra man...
	O importante não será assenhorear-se do conteúdo dessa formação a partir de uma posição exterior, com a tendência do ensino de moral, mas sim apreender a história desse material de formação, apreender portanto a história do próprio espírito objetivo. ...
	Seria muito bom se os nossos artesãos com pretensões artísticas não esquecessem com tanta frequência que não são as formas construtivas e esquemáticas que passam à criança a impressão do primitivo, mas sim a construção total de sua boneca ou de seu cã...
	Se, além disso, fizermos uma reflexão sobre a criança que brinca, poderemos falar de uma relação antinômica. De um lado, o fato apresenta-se da seguinte forma: nada é mais adequado à criança do que irmanar em suas construções os materiais mais heterog...
	Ao elaborar histórias, crianças são cenógrafos que não se deixam censurar pelo “sentido”. Pode-se colocar isso facilmente à prova. Que se indiquem quatro ou cinco palavras determinadas para que sejam reunidas em uma curta frase, e assim virá à luz a p...
	Um tal estudo teria, por fim, de examinar a grande lei que, acima de todas as regras e ritmos particulares, rege a totalidade do mundo dos jogos: a lei da repetição. Sabemos que para a criança ela é a alma do jogo; que nada a torna mais feliz do que o...
	Se todo o programa pedagógico do marxismo é determinado pela dialética entre o ato de ensinar e o de aprender, algo de análogo transparece, no teatro épico, no confronto constante  entre a ação teatral, mostrada, e o comportamento teatral, que mostra ...
	Pestalozzi modificava-os silenciosamente. Ele foi um grande irônico: não temos motivo algum para ver na recompensa que outorgava anualmente  aos melhores caçadores entre as crianças  outra coisa senão uma medida bastante dissimulada: eles ganhavam ove...
	De nada nos serve a tentativa patética ou fanática de apontar no enigmático o seu lado enigmático; só devassamos o mistério na medida em que o encontramos no cotidiano, graças a uma ótica dialética que vê o cotidiano como impenetrável e o impenetrável...
	Mas a inter-relação entre o sinal e aquilo que ele designa constitui, em ambas as esferas, ainda que diverso em cada um desses domínios, porque, contrariamente a uma observação superficial e a uma falsa hipostasiação dos sinais, o sinal e o que ele de...
	O destino se mostra portanto quando se considera a vida de um condenado, no fundo, uma vida que primeiro foi condenada e por isso tornou-se culpada. Goethe condensou estas duas frases nas seguintes palavras: “Vocês permitiram aos pobres tornarem-se cu...
	– que é apenas um resíduo do plano demoníaco da existência humana, na qual os princípios jurídicos não determinam apenas as relações entre os homens, mas também destes com os deuses – manteve-se para além do tempo que inaugurou a vitória sobre os demô...
	Não porque o encadeamento de culpa e expiação, que para o homem pagão é interminável, seja dissolvido pela purificação do homem penitente e sua reconciliação como puro deus – mas porque, na tragédia, o homem pagão se dá conta de que é melhor de que os...
	Longe de inaugurar uma esfera mais pura, a manifestação mítica da violência imediata mostra-se, em seu núcleo mais profundo, idêntica a toda violência do direito, e transforma a suspeita quanto ao caráter problemático dessa violência em certeza quanto...
	O juiz pode entrever o destino onde quiser; cada vez que pune, ele deve, ao mesmo tempo, às cegas, ditar um destino – destino no qual o homem jamais é atingido, mas apenas a mera vida nele que, em virtude [kraft] da aparência, participa[der Anteil] da...
	O infame de uma tal instituição – que é sentido por poucos apenas porque as competências dessa instituição raramente autorizam as intervenções mais brutais, enquanto permitem agir de maneira ainda mais cega nos domínios os mais vulneráveis e sobre os ...
	Ao contrário do direito, que reconhece na “decisão” fixada no espaço e no tempo uma categoria metafísica que lhe permite ser objeto de avaliação crítica, a consideração da instituição policial não encontra nada de essencial. Sua violência não tem figu...

