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O século XX foi palco de inúmeras tentativas de superação do Esclarecimento 

unilateral do tipo cartesiano, metódico, matemático. As tentativas mais 

louváveis encontram-se misturadas, envolvidas com inúmeras reciclagens 

esdrúxulas, oposições estanques e barreiras para o pensamento. Acreditamos 

poder afirmar que são três as posturas gerais: os defensores do 

esclarecimento, os partidários do contra-esclarecimento e aqueles que juram 

com os dois pés juntos que “superaram” a modernidade. E é provável talvez 

que este terceiro grupo seja o mais numeroso. Estes se afirmam devedores de 

algum filósofo que os precedeu, aquele que “quase” superou o racionalismo e 

que abriu as portas para, finalmente, a apoteótica superação. Por certo que as 

tentativas que chamei louváveis mais acima não se encontram nestes três 

grupos. Todavia, há uma bela verdade sendo exposta por esta sofística 

contemporânea. O fato de que estão levando a modernidade às suas últimas 

conseqüências e não a superando nos parece de muita relevância. Cada um 

tem o seu próprio jeito, – não pode falar “método”! – que só ele descobriu e que 

só ele entende. Fecham-se círculos semi-herméticos em torno destes “gurus”, 

e a pura e franca discussão baseada na argumentação é invalidada: sempre há 

uma não compreensão de uma ressignificação deste ou daquele termo, há 

sempre um subterfúgio para colocar o inquiridor na incômoda posição de não-

iniciado. Aquela perversa dialética do Esclarecimento apontada por Adorno e 

Horkheimer se apresenta novamente: busca-se vorazmente iluminar a 

realidade com a razão e cai-se numa estrutura mítico-religiosa mais uma vez. 

Interpretação se transforma em dogma, o passado se transforma em morto, o 

futuro é o progresso previsível a caminho da felicidade, agora que finalmente 

descobriu-se esta verdade.      
                                                
1 Texto produzido para apresentação em um colóquio que homenageou o Professor Dr. Bernardo Barros 
Coelho de Oliveira, que naquele momento se transferia da UFES (ES) para a UFF (RJ) e era também meu 
Orientador no mestrado. O texto era um guia para a exposição oral, perdoem-me se alguns trechos 
estiverem excessivamente resumidos. Agradecimentos especiais ao grande amigo Daniel Pretti.   



Esta caracterização da pós-história da modernidade por certo pode nos levar a 

compreender o modo como a própria modernidade se apresentou a Walter 

Benjamin, este pensador singular que julgamos ser uma destas poucas 

louváveis tentativas de produzir um pensamento consonante com o século XX. 

Não por acaso, correntes de pensamento antagônicas tentam se apropriar 

deste pensamento, que aceita e recusa ao mesmo tempo tais apropriações. 

Como pode isto se dar? De que modo um pensador criticado como “pouco 

rigoroso” até mesmo por ilustríssimos admiradores como Theodor W. Adorno 

fornecer pistas para um pensamento que possua o ritmo da vida 

contemporânea? Tentaremos ilustrar nossa posição a partir da provocação 

exposta pelo título desta mesa: Poesia Conceitual. É lugar comum afirmar que 

o desenvolvimento das ciências e da própria filosofia pôde, no mais das vezes, 

aumentar mais e mais o fosso que separa as belas-artes das ciências. Assim 

sendo, de que modo esta junção aparentemente espirituosa pode nos guiar?  

 

Começaremos pelo lado “conceitual”. Benjamin teve sua formação acadêmica 

realizada no interior do círculo neo-kantiano e desta forma teve acesso ao 

acervo conceitual moderno, que naquele momento se articulava em torno da 

questão da experiência (questão esta que continuou com Benjamin ao longo de 

toda sua trajetória). De fato, foram justamente as restrições impostas pelo 

modelo de experiência científica que impulsionaram Benjamin no sentido de 

perseguir uma filosofia que não fosse tolhida apenas pela análise 

transcendental das condições de possibilidade da experiência científica; era 

preciso uma filosofia que pudesse se aproximar de verdade, que pudesse 

“salvar” os fenômenos em sua empiria mais radical. Acrescente a este contexto 

as turbulências políticas nas quais a Alemanha da primeira guerra esteve 

envolvida e conseguiremos uma imagem do ambiente que motivou o 

pensamento benjaminiano. Não se pode afirmar que seu manuseio, muito 

próprio, de conceitos tradicionais da filosofia violam de algum modo a validade 

e o poder de articulação daqueles. Não é este o ponto específico que o 

separará do caminho trilhado de Descartes a Hegel. O problema que fora 

resolvido por Kant às custas do sacrifício do conhecimento do mundo empírico 

“em-si”, , é o mesmo velho problema cartesiano: o problema da justificação 

última do conhecimento (e seu conseqüente asseguramento). Cabe lembrar 



que esta resolução foi recusada por Hegel, que tenta re-inserir o empírico em 

seu idealismo total. Benjamin não compartilha do pré-conceito moderno de que 

a linguagem, os conceitos, precisem ser polidos até alcançarem uma não-

ambigüidade, uma transparência universal, i.e., “clareza e distinção”. Não 

partilha da crença de que a linguagem pura precise ser alcançada (ou 

recuperada) em proposições, e muito menos de que tal linguagem seja a cifra 

matemática da natureza. Se se partilha do pressuposto de que o rigor de uma 

proposição filosófica repousa na lógica matemática, pode-se parar com 

Benjamin por aqui (o que não significa afirmar que ele é “ilógico”, mas apenas 

dizer que cada pleito por validade gnosiológica tem uma forma própria de 

autojustificação).  

 

Desta forma, o método científico foi a tentativa da modernidade de se 

assegurar e garantir a “clareza e distinção” do conhecimento. Entretanto, como 

antecipamos, a contrapartida desta postura foi a crescente formalização e 

restrição do conhecimento apenas como conhecimento de suas próprias 

condições formais de possibilidade. O problema é que a força de persuasão de 

uma lógica matemática não se estende às dimensões ética e política da vida 

humana. Onde reina o rigor do método, a moral sempre será provisória, 

provocando Descartes. Benjamin não desiste de rigor conceitual, se abstém 

apenas de assegurar tal rigor única e exclusivamente num âmbito 

proposicional; a fraqueza da linguagem ordinária pra as ciências, qual seja, seu 

poder de dizer de muitas formas diferentes, é transformada por Benjamin em 

sua força. Ele desiste, de fato, de polir infinitamente conceitos filosóficos que 

geralmente perdem sua possibilidade de contato com a empiria durante esse 

processo. Tentando trocar em miúdos: não é o grau de especificidade de uma 

categoria filosófica que garante em Benjamin seu rigor, mas, antes, o modo 

como esta categoria pode ajudar a mostrar complexos de fenômenos em suas 

especificidades. Os conceitos não são exatamente o universal mais relevante 

para Benjamin única e simplesmente porque não passam de uma média. A 

média, por definição, ignora os extremos e nivela os ‘casos’. Fazer justiça aos 

fenômenos é conseguir, por assim dizer, pensá-los como universais em sua 

particularidade específica. Se uma categoria explica “a priori” qualquer 

fenômeno ela prescinde, desde a saída, desta especificidade mesma.  



 

É Kant quem abre uma das principais portas para a crítica do Esclarecimento 

com a Terceira Crítica. Estimula o discurso sobre a educação estética de 

Schiller e o Sturm und Drang (e conseqüentemente o romantismo). Os dois 

pontos decisivos são: 1) a interpretação da beleza como um equilíbrio livre de 

todas as faculdades do conhecimento, que, por assim dizer, “jogam”. A beleza 

dá muito que pensar sem dar conceito nenhum, ou sem especificar apenas um 

conceito, dependendo do enfoque que se der a leitura da Terceira crítica.  Last 

but not least, 2) A reivindicação de um tipo de universalidade subjetiva. A 

antinomia do gosto diz que “gosto é só o que se discute”; o efeito suscitado 

pela obra não só da muito que pensar como reclama consentimento. O caráter 

positivo do poético, do ser belo, é contagiar. A preocupação não é persuadir 

logicamente – o que é impossível – mas apontar para uma configuração de 

prazer no uso público da liberdade. Entrementes, argumentos e mais 

argumentos são concatenados logicamente para justificar esta reclamação, 

esta reivindicação. É o poético que serve de modelo para Kant ilustrar o 

funcionamento transcendental da livre capacidade de julgar; é a experiência da 

beleza que singulariza os seres humanos para o pensador de Köninsberg.   

 

Numa perspectiva “pós-moderna” ou “pós-metafísica” seria preciso superar a 

necessidade de justificação a priori de uma linguagem não-ambígua e buscar 

estabelecer outros critérios de legitimação do conhecimento que não 

pretendam congelar os conceitos a despeito da mutabilidade do empírico. O 

projeto de uma linguagem não-ambígua não se sustenta, sobretudo no que diz 

respeito à transmissão por escrito das obras. Não por acaso, Platão já se 

incomodava com a escrita e, segundo defendem alguns, guardava o que havia 

de mais importante para a transmissão oral. O problema seria a transcendência 

histórica dos sentidos “esperados”, ou dito de outra maneira, a ausência do 

autor para “defender” seu texto de apropriações “indevidas”; além disso, tem-se 

a própria modificação na capacidade de compreensão humana em momentos 

históricos distintos. Para que este círculo seja virtuoso ou vicioso depende do 

modo como nos relacionamos com a linguagem e a com a história. A 

linguagem imutável que descreva as idéias imutáveis não serve para 

compreender a mutabilidade da história humana.  



 

Portanto, temos em Benjamin a tentativa de buscar um pensamento cujo rigor 

consista menos em esconder a própria fragilidade lingüística que em fomentar 

a atividade crítica. Teses como a criticabilidade imanente de qualquer obra 

transformam a recepção crítica numa espécie de critério de validação. 

Queremos dizer que: se não podemos exigir “objetividade não-ambígua” e se 

não queremos desistir do pensamento, precisamos de um critério de caráter 

livremente gregário, tal como a reivindicação universal subjetivo de Kant. 

Precisamos de uma escrita que mostre as configurações da realidade daquele 

momento e nos incite, não só a contemplar tais configurações, mas também a 

constantemente reeleborá-las em função das necessidades postas pelo próprio 

ritmo da vida. Mesmo aqueles que parecem buscar como critério o consenso 

precisariam responder-nos, neste ponto: os argumentos debatidos retirarão sua 

persuasão do rigor lógico ou se dedicarão a arte de convencer? Os discursos, 

desde Platão pelo menos, se equilibram nesta tênue linha: buscam ser 

verdadeiros ou persuasivos? O mérito de Benjamin é reconhecer 

deliberadamente que esta oposição não se dissolve. O “político” de sua 

pretendida politização da arte exige duas atitudes, uma de caráter “negativo” e 

outra de caráter “positivo”. O caráter negativo se explicita na tentativa 

deliberadamente reiterada de produzir novos conceitos para a teoria da arte 

que não se prestem, de modo algum, a apropriações fascistas. O caráter 

positivo se explicita em sua pós-história: a exposição da verdade, se aliada a 

beleza, tende a dar muito que pensar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


