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RESUMO 

 Nossa pesquisa procura estudar as relações entre a questão do materialismo 

histórico, tal como ele se apresenta para a tradição de pensamento marxista 

europeu no final da década de 1930, e uma acepção de tempo histórico progressista 

ligada a essa mesma tradição. Nosso propósito é investigar e refletir sobre essas 

relações, avaliando possíveis imagens de tempo histórico que tal estudo venha a 

sugerir. Situada entre o campo da filosofia da história e história intelectual, este 

trabalho abordará como fonte especial o texto Sobre o conceito da história, de 

Walter Benjamin (Paris, 1940), utilizando ainda fichamentos de bibliografia 

especializada no assunto como apoio ao estudo e reflexões aqui propostas. 

INTRODUÇÃO 

 No bojo da ascensão dos regimes fascistas na Europa e do antissemitismo 

coordenado por Adolf Hitler na Alemanha, o contexto social europeu após a Primeira 

Guerra (1914 – 1918) e o sucesso da revolução bolchevique na Rússia (outubro de 

1917) é de grande tensão e conflito iminente. As disputas políticas entre as 

correntes conservadoras e revolucionárias acentuam-se, sobretudo, nos países 

europeus que possuem um capitalismo industrial avançado, como a França e a 

Alemanha, por exemplo. Neste último, onde o regime hitlerista embate-se com a 

socialdemocracia alemã, os discursos em defesa do progresso e da evolução social 

são assumidos por ambos em diferentes perspectivas: a eugenia, para o primeiro, e 

o socialismo, para o segundo. 

 É para a tradição política marxista europeia na primeira metade do século XX, 

defensora da revolução socialista, que a acepção de tempo, pautado pelo 

materialismo histórico, assume o fim do capitalismo, o progresso social e a revolução 

como inevitáveis. É nesse contexto, que o filósofo alemão, marxista e judeu, Walter 

Benjamin (1892 – 1940), exilado na França em 1939, produz o texto Sobre o 

conceito da história (Paris, 1940), um conjunto de 18 “teses” (parágrafos) e dois 

apêndices, em que apresenta uma reflexão sobre os termos da história em um 

momento social contraditório para a Europa, de avanços técnicos e tecnológicos e 

retrocessos humanos. 

 



OBJETIVOS 

Pretende-se abordar historicamente uma fonte inscrita na cultura ocidental, lançando 

um olhar meditativo e com partida do ângulo da filosofia da história. A “tese” 9 do 

texto Sobre o conceito da história (1940) de Benjamin será fonte privilegiada para 

tanto, a partir do que pretendemos analisar a fonte pautada por esta pesquisa com 

vistas às problemáticas do “materialismo histórico” e do tempo como “progressão”, 

mantendo o olhar voltado à crítica antiprogressista levada a efeito por Walter 

Benjamin; pretendemos, ainda, especular sobre as possíveis imagens de tempo 

histórico que, em vista dessas problemáticas e críticas, o autor sugere-nos em seu 

texto.  

METODOLOGIA 

 Utilizaremos neste trabalho de pesquisa a consulta e fichamento de 

bibliografia especializada no assunto, inserido no campo da filosofia da história e 

história intelectual, após o que uma reflexão crítica sobre  essa bibliografia e o texto 

de Benjamin aqui tomado especialmente como fonte, acreditamos que nos permitirá 

desenvolver um estudo em vista dos objetivos propostos. A contextualização 

histórica da produção das obras consultadas também será necessária. 

DESENVOLVIMENTO 

 Segundo Leandro Konder (1999, p. 90 - 91), o ponto de partida para a 

produção das teses em Sobre o conceito da história é a retomada das reflexões em 

torno de um “materialismo histórico” impregnado de certezas e da crença na vitória 

infalível da classe operária. Esta postura voltada ao conformismo era cultivada pela 

socialdemocracia e o stalinismo, motivo de grande decepção para Benjamin 

principalmente depois do pacto de não agressão entre Hitler e Stalin, em agosto de 

1939.  

Procurando fugir das forças nazistas na França, Benjamin arrisca uma 

passagem clandestina para a Espanha em plena ditadura militar franquista. Sem ter 

concedida a permissão de que precisava para viajar aos Estados Unidos e lá se 

refugiar como pretendia, suicida-se na noite de 27 de setembro de 1939 em Port 

Bou, crendo que não haveria saída, pois acreditava que Madri o deportaria de volta 

à Alemanha, onde morreria em algum campo de concentração com outros judeus 



como ele. Os manuscritos e textos que carregava consigo ficaram aos cuidados de 

Adorno, que publicaria em inglês as teses sobre história pela primeira vez na revista 

do Instituto de Pesquisa Social, em 1942. A publicação não obteve grande 

repercussão. Na Alemanha, as teses seriam publicadas apenas em 1955, após o 

retorno do Instituto àquele país. 

Em vista desse contexto social na Europa da década de 1930, das lutas 

políticas e contradições sociais em termos de progresso científico e tecnológico, 

degradação ambiental e condições de vida humana no planeta, o pensamento de 

Benjamin acerca de uma filosofia da história parte das esferas da cultura e da 

política e abrange ainda outras da vida social, onde os termos da História e do 

tempo histórico são principalmente aquilo que encarecemos neste trabalho. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 É provável que a socialdemocracia alemã e o stalinismo, especificamente 

criticados por Walter Benjamin, tenham equivocado-se a respeito do entendimento 

daquilo que o pensamento marxista discorre acerca do desenvolvimento das forças 

produtivas em um momento de transição do regime social capitalista para o 

socialismo. Aqui, o tempo possuiria acepção progressista e nem sempre qualitativa.  
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