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Estética, linguagem e filosofia da história em Walter Benjamin. 

 

 

Objetivos: o curso terá como objetivo principal o estudo minucioso do ensaio Sobre o 

conceito de História, de Walter Benjamin, procurando não apenas esclarecer e 

estabelecer relações internas das teses entre si, mas também situá-lo no interior do 

pensamento do filósofo alemão como um todo. Para isso, recorrer-se-á a textos e 

fragmentos de outras fases de sua produção, como os fragmentos Programa para uma 

Filosofia Vindoura, Capitalismo como Religião e o Fragmento Teológico-Político, 

como forma de compreender a gênese das teses esboçadas em 1940. Essa metodologia 

parte do pressuposto de que o pensamento de Benjamin, apesar de suas contradições 

intrínsecas e irredutíveis a uma única fórmula, mantém uma coerência identificável 

desde os textos de juventude até a maturidade. Nesse sentido, o curso procurará 

investigar como a Filosofia da História de Benjamin, tal como apresentada nas teses de 

1940, é construída desde os textos de juventude a partir da interconexão de três 

tendências consideradas opostas entre si: romantismo, messianismo e marxismo 

(Löwy). Procurar-se-á esclarecer como Benjamin mescla concepções centrais do 

romantismo alemão e temas clássicos da teologia judaica – proveniente de seu contato 

com autores tais como Gerschom Scholem, Franz Rosenzweig e Ernst Bloch –, de modo 

a esboçar uma nova concepção de marxismo, do qual, conforme se mostrará, pretende-

se retirar a tendência positivista das correntes tradicionais ao propor uma concepção de 

revolução que não deve mais ser vista como motor da História, como em Marx, mas 

como forma de interrupção do tempo progressivo a se encaminhar necessariamente em 

direção à catástrofe e à barbárie. No que se refere aos objetivos secundários, procurar-

se-á estudar o papel desempenhado por elementos estético-artísticos e referentes à 

linguagem na formação da Filosofia da História de Benjamin, em cujo centro repousa o 

conceito de alegoria. No interior do escopo deste último ponto, se determinará, entre 

outras coisas, como a alegoria, definida em Origem do drama trágico alemão, obra de 

juventude, desempenha um papel fundamental na constituição das teses de 1940, 

sobretudo em sua relação com a noção de origem (Ursprung). A crítica ao progresso e o 

estabelecimento do tempo messiânico estão intimamente ligados à noção de origem e à 

sua exposição alegórica na linguagem. 
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Tópicos: 

 

 Filosofia e teologia. 

 Misticismo e cabala. 

 Tempo progressivo e tempo messiânico. 

 Profano e sagrado. 

 Progresso e catástrofe. 

 Redenção e revolução. 

 Reminiscência, memória e narração. 

 Origem, salto e alegoria. 

 Romantismo, messianismo e marxismo. 

 

Metodologia 

Aulas expositivas, discussões e seminários apresentados pelos alunos referentes 

às teses do ensaio Sobre o conceito de História, tendo por base o comentário de Michael 

Löwy. 

  

Avaliação 

Trabalho final e seminário. 
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