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A QUESTÃO DA TÉCNICA NAS PASSAGENS DE WALTER BENJAMIN 

 

Josias José Freire Júnior1 

 

 

 A obra do filósofo alemão Walter Benjamin (1892-1940) promove 

contemporaneamente uma importante recepção em diversos campos do saber. Nas 

últimas décadas, reflexões sobre a obra do filósofo apareceram nos campos da 

filosofia, da crítica da arte e das ciências sociais por exemplo. A ciência da história 

aparece também como campo de importante recepção do pensamento 

benjaminiano, tanto no que se refere às discussões teórico-conceituais de sua obra 

quando às reflexões históricas acerca dos temas de sua obra.  

Esta apresentação visa problematizar alguns elementos da obra tardia (1927-

1940) de W. Benjamin com intuito de desenvolver algumas reflexões no interior da 

teoria do conhecimento histórico. O tema norteador das discussões a serem 

encaminhadas é a relação entre história e tecnologia que aparece na importante 

obra benjaminiana, as Passagens. O tema da tecnologia se explicita na obra 

benjaminiana nos campos de reflexões sobre a teoria da arte; proporem-se nas 

discussões a seguir considerar o tema da tecnologia por outro viés. 

Composta por cerca de 4.600 citações, notas e comentários, as Passagens 

foram tomadas por muitos anos como “esboço” de um projeto inacabado, cuja 

impossibilidade de interpretação fora selada pelo destino trágico de seu autor. 

Apenas com a publicação das Passagens nos Escritos Reunidos (Gesammelte 

Schriften) em 1982 e com a descoberta, na mesma ocasião, de novos manuscritos 

sobre o projeto benjaminiano, a obra Passagens se inseriu como tema fundamental 

da recepção do pensamento do filósofo alemão2. Trata-se dessa forma de um 

estágio posterior da história do pensamento de Walter Benjamin. 

O que aparece nesta comunicação como obra tardia benjaminiana 

corresponde aos textos produzidos em torno do célebre Projeto das Passagens. O 

grande projeto historiográfico benjaminiano, que recebera o título de Passagens em 

sua edição brasileira (BENJAMIN, 2006), reuniu em torno de si todos os temas 

                                                 
1
 Mestre em História pela Universidade Federal de Goiás. E-mail: freire.josias@gmail.com 

2
 Alguns meses antes da publicação do volume V dos Gesammelten Schriften, G. Agamben  analisou pela 

primeira vez o importante manuscrito de Walter Benjamin acerca da possível organização dos materiais das 

Passagens em torno de um peculiar sistema de classificação e ordenamento. 



2 

 

abordados pelo filósofo alemão a partir de 1927 até sua morte, em 1940. A despeito 

de seu estatuto fragmentado e inacabado, é possível traçar paralelos entre as 

anotações, citações reunidas no Projeto e todos os escritos benjaminianos 

posteriores a 1927. O reconhecimento das Passagens como projeto autônomo, 

constituidor de referencial3 à obra tardia de Walter Benjamin aparece como elemento 

da mais avançada recepção da obra contemporânea do filósofo alemão, em torno do 

estatuto e da importância das Passagens4.  

O reconhecimento da importância, do caráter fundamental, das Passagens no 

contexto da obra tardia se legitima, nos termos da própria filosofia benjaminiana, 

pela apresentação de seu projeto sob uma perspectiva histórica. Tomar a obra tardia 

de Walter Benjamin em sua perspectiva histórica significa reconhecer sua condição 

de inacabamento/fragmentariedade como realizações de seu conceito de história – 

imbuído das noções de transitoriedade e abertura, presentes na própria obra do 

filósofo alemão. Para ser adequada ao seu pensamento, a materialidade da obra 

tardia de Benjamin não poderia ser senão5 dotada de transitoriedade e abertura 

históricas, tal como estabelecido em sua noção de história. As características de 

fragmentariedade e incompletude da obra, no contexto deste trabalho, não devem 

figurar como limitações, mas ao contrário, como possibilidades à interpretação da 

obra benjaminiana, bem como de seu conceito de história em particular. 

Este texto visa dessa forma discutir elementos da obra tardia de Walter 

Benjamin que, a partir da perspectiva filosófica benjaminiana, permitam reconfigurar 

as relações entre história e tecnologia, tal como frequentemente aparecem no 

campo da história6. 

O tema das relações entre tecnologias e história geralmente aparecem no 

âmbito da ciência da história a partir das noções de “uso” das (geralmente novas) 
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tecnologias pelos professores de história ou pelo tema dos desafios que a tecnologia 

oferece ao historiador, em termos de novas “fontes” para a pesquisa histórica. A 

partir das reflexões de Walter Benjamin sobre a tecnologia se visa discutir o tema 

das relações entre história e tecnologia a partir de outras perspectivas. 

Qualquer discussão engendrada a partir da obra benjaminiana precisa por um 

lado problematizar seu complexo e múltiplo repertório conceitual e, por outro lado, 

lidar com uma obra descontínua, heterogênea e inacabada – no caso de reflexões a 

partir das Passagens. As relações entre história e tecnologias não se apresentam 

como um desafio menor. Dessa forma a discussão que se segue se estabelecerá a 

partir de duas perspectivas: a problematização da ideia de tecnologia – derivada das 

discussões teórico conceituais do tema da técnica – e ao mesmo tempo a 

apresentação da noção de tecnologia desdobrada nos procedimentos e materiais 

reunidos nas Passagens – e por vezes pouco elaboradas conceitualmente pelo 

filósofo alemão. Trata-se do procedimento de selecionar as discussões – no interior 

de múltiplas perspectivas e matizes – que se voltam diretamente ao tema das 

relações entre ciência da história, primeiro sob um ponto de vista conceitual e em 

segundo lugar a partir de uma perspectiva teórico-prática, ou neste contexto, teórico-

historiográfica. 

A primeira etapa da discussão perpassa às passagens conceituais entre os 

temas da técnica aos temas da tecnologia. A despeito da obra benjaminiana se 

apresentar repleta de discussões conceituais acerca da tecnologia, se reconhece 

este viés da obra de Walter Benjamin como modelos teórico-críticos tangenciam 

apenas perifericamente o tema da ciência da história. Na perspectiva deste trabalho 

o tema das relações entre história e técnica se volta aos debates conceituais da 

história não diretamente no âmbito de suas considerações acerca das novas 

tecnologias, das experiências das novas mídias ou do impacto da reprodução 

tecnológica na experiência humana, mas nas reflexões acerca das relações entre 

história e técnica. Esta proposta pressupõe que as problematizações acerca das 

relações entre história e tecnologias devem ser buscadas na noção de técnica 

histórica na obra do filósofo alemão (e não nos debates acerca da tecnologia, 

propriamente dito – que não deixam de ser importantes, mas tangenciam outros 

aspectos da recepção da obra do filósofo). 

A ideia de técnica histórica aparece nas Passagens, por exemplo, a partir da 

confrontação entre natureza e técnica no contexto das teorias da arte na virada dos 
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séculos XIX para o XX. Para o filósofo alemão – nos trechos das Passagens sobre a 

arte nova e o conceito novidade (BENJAMIN, 1982, 2006) – a arte da virada do XIX 

para o XX se confrontou com a técnica na medida da oposição, promovendo um 

confronto entre técnica artística e representação da natureza, constituindo a partir 

disso uma noção de natureza subjugada pela técnica – ao mesmo tempo em que 

erigia conceitos naturalizados (mitificados) de natureza e de técnica. Da técnica 

desapareceria o caráter modificador – produtor de autêntica novidade – à medida 

que os recursos técnicos eram colocados a serviço da constituição de uma ideia 

naturalizada, mítica, não histórica de natureza. 

A noção de confronto entre natureza e técnica, presente na arte da virada do 

século XIX para o XX aparece nas Passagens nas discussões sobre o tema da Arte 

nova, especificamente o Jugendstil. A confrontação entre natureza e técnica como 

“opostos absolutos” [als absolute Gegensätze] (BENJAMIN, 1982, p. 439; 2006, p. 

393) pelo Jugendstil visava, de acordo com a nota [J 67,6] das Passagens, construir 

um mundo “desnaturado” e “exorcizado pelo desenvolvimento técnico” [Entwicklung 

gebannten und gleichsam denaturierten Welt] (1982, p. 439; 2006, p. 393), mas na 

imagem [Vorstellung] daquele confronto a técnica aparece como subjugada pelos 

poderes da natureza. A perspectiva de hostilidade da técnica em relação à natureza 

produz no Jugendstil a imagem da técnica subjugada pela natureza (mítica) 

Este confronto entre técnica e natureza, realizado de maneira inautêntica, isto 

é, não histórica: mitológica; no Jugendstil, remonta o ritmo do desenvolvimento 

técnico que ultrapassa a assimilação das novas tecnologias pela arte, tornando-a 

inevitavelmente “obsoleta”, produzindo uma noção de rivalidade entre arte e técnica: 

no começo do século XX “torna-se plausível a possibilidade de a arte não encontrar 

mais tempo de inserir-se de algum modo no processo técnico” (BENJAMIN, 2006, p. 

207). A resposta mistificadora do Jugendstil se desdobraria dessa forma como 

tentativa de forçar a técnica, contra a natureza e em favor da arte: “a tentativa 

reacionária de retirar formas condicionadas pela técnica de seu contexto funcional e 

transformá-las em constantes naturais” aparece como elemento de “estilização” 

presente no Jugendstil, como resposta mistificadora aos avanços técnicos 

(BENJAMIN, 2006, p. 600). 

 O estabelecimento de técnica e natureza como opostos absolutos negaria o 

caráter natural das formações técnicas (BENJAMIN, 2006, p. 435), isto é, seu 

caráter histórico – em oposição à concepção de natureza mítica. O “espaço 
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simbólico” da natureza não pode ser compreendido como antítese do 

desenvolvimento técnico, ao preço de se radicalizar seu aspecto mítico. Técnica e 

natureza são apresentadas nas Passagens como desdobramentos históricos, como 

cenários para a ação humana. 

Os problemas da recepção da técnica aparecem ainda, de acordo com Walter 

Benjamin, na assimilação dos elementos técnicos a partir de perspectivas 

tradicionais. Tal tema é ilustrado nas Passagens a partir das considerações sobre as 

construções em vidro e ferro: “em meados do século passado (i.e. séc. XIX) ainda 

não se sabia como construir com vidro e ferro” [F 1, 2] (BENJAMIN, 2006, p. 189). A 

imagem do “ferro prematuro” [zu frühes Eisen] aparece nos usos do ferro nas 

construções como se usava a madeira [F 2, 7] ou ainda o uso do ferro em 

construções transitórias [F 2, 8]. Os trilhos das estradas de ferro também ilustrariam 

o “poder simbólico” das primeiras construções em ferro [F 3, 2], nos debates sobre 

suas possibilidades e na “desconfiança” em relação ao ferro como material de 

construção. O caráter “híbrido” [F 4, 5] das construções em ferro, entre o moderno e 

o tradicional, revelam, para Walter Benjamin, os elementos característicos da 

recepção da técnica pela sociedade do século XIX. 

O esvaziamento dos potenciais modificadores da técnica – no Jugendstil a 

técnica se torna mera repetição dos temas míticos da natureza – se estabelece a 

partir também da sensibilidade, comum nas passagens dos séculos XIX para o XX, 

da noção de eterna novidade, isto é, a representação do novo – promovida pelo 

desenvolvimento tecnológico que nada altera – como repetição e não como 

modificação. A experiência da moda ou da repetição do novo revelaria o elemento 

de “má atualidade” [schlechten Heutigkeit] (BENJAMIN, 2006, p. 586; 1982, p. 675) 

presente na concepção de novidade que não visa qualquer alteração. 

Concatenadas àquelas considerações sobre a representação naturalizada da 

técnica e da natureza aparecem às reflexões acerca do caráter inventivo, 

experimental do desenvolvimento técnico na segunda metade no século XIX. A 

consideração de que o desenvolvimento técnico em seus primórdios estava 

permeado por elementos de magia e imaginação, reconheceria nos procedimentos 

técnicos contemporâneos determinados potenciais criativos imbuídos de fantasia – 

na seção das Passagens sobre as construções em ferro – especialmente em [G] e 

[F]. Tais potenciais, latentes na técnica, aliados ao confronto entre técnica e 
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natureza, contribuiriam com o obscurecimento do caráter histórico da técnica – como 

manifestação histórica da natureza e da realização humana perante esta. 

A passagem da história da técnica, o que aqui aparece pelo tema da técnica 

histórica, às questões acerca das relações entre história e tecnologia estão 

implícitas nas considerações benjaminianas acerca da história da técnica. 

A partir daquelas noções se pode considerar a ideia de técnica a partir da 

obra tardia do filósofo Walter Benjamin como realização da natureza histórica 

humana, obscurecida pela produção tecnológica alienada, separada de seu princípio 

de realização (e não mero confronto) com a natureza. 

A noção de tecnologia histórica – que promove o interesse de Benjamin pelas 

novas tecnologias de sua época – deve ser compreendido a partir de uma noção de 

técnica história – nem como na noção de confronto entre técnica e natureza, nem na 

reificação da técnica produzida pela mera noção de uso. Estes seriam, de maneira 

geral, os problemas da compreensão da técnica – os problemas de sua “recepção”, 

no contexto das Passagens – de duas vanguardas estéticas opostas, mas que 

compartilhariam a má-compreensão do significado histórico da técnica – o futurismo 

e o exacerbado otimismo em relação à tecnologia (mero uso) e as tendências 

regressista (expressionismo) que veriam no desenvolvimento técnico uma 

decadência dos valores tradicionais. 

O segundo viés de promoção da reflexão acerca das relações entre história e 

tecnologia na obra tardia de Walter Benjamin se desdobra a partir daquela noção de 

técnica histórica – para além da concepção instrumental, mas também renunciando 

ao caráter regressivo da recusa da técnica em favor de uma história naturalizada 

(mitificada). Mas tais reflexões, como mencionado, são apresentadas muito mais na 

prática historiográfica das Passagens do que em discussões conceituais – trata-se 

da ideia da tecnologia como potencialmente modificadora da ciência da história. 

Diversos aspectos das Passagens se apresentam, discretamente, como 

experimentos tecnológicos (de acordo com a tecnologia contemporânea às 

Passagens) perpassados pela noção conceitual de técnica esboçada acima.  

Tais experimentos se evidenciam nos procedimentos reunião dos materiais 

fragmentados de seus contextos originais, os métodos de classificação sistemática 

daqueles materiais, de acordo com sistemas de siglas alfanuméricas e sinais 

pictográficos (BENJAMIN, 2006, p. 1009), bem como pelos procedimentos de 

configuração e reorganização permanente do reunido, além do projeto de se utilizar 
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as Passagens como banco de dados teórico-historiográficos. As Passagens 

demonstram historiográfica e teoricamente possibilidades em torno de outras 

modalidades de história a partir do tema da tecnologia enquanto projeto em 

andamento, banco de dados, configurações e reconfigurações de vieses e temas, 

sistematicidade de classificação, etc. 

A perspectiva dessa abordagem toma as Passagens como algo mais do que 

uma obra inacabada, a toma como projeto historiográfico no qual seu inacabamento 

e transitoriedade façam parte de seu caráter construtivo, de seus possíveis aportes 

ao conceito de história atual. A técnica historiográfica das Passagens (sua 

apropriação dos recursos técnicos, não apenas para se fazer uso deles, nem para 

recusá-los, mas para se alterar a partir deles) apareceria dessa forma como 

tecnologias da transitoriedade, da alteração teórico-historiográfica. 

Esta interpretação parte das próprias características das Passagens. Os 

caracteres materiais do inacabamento e da fragmentariedade da obra tardia de 

Walter Benjamin vão além do caráter de projeto/esboço e das interrupções 

involuntárias de seus textos. O estabelecimento do inacabamento e da 

fragmentariedade como transitoriedade e abertura se apresenta como o próprio 

projeto-teórico historiográfico de Walter Benjamin em termos de método e teoria, 

materializados em torno de seus experimentos teóricos historiográficos nas 

Passagens Tais experimentos projetados se adequam à concepção de tecnologia 

potencialmente presente na obra tardia de Walter Benjamin. Os elementos teórico-

metodológicos de sua escrita da história, a saber, as noções de crítica, montagem, 

classificação, configuração e projeto estão essencialmente vinculados à noção de 

tecnologia como experimento teórico-historiográfico no contexto da obra tardia de 

Walter Benjamin. 

O reconhecimento do caráter teórico e historiográfico das Passagens 

promoveria uma reformulação das relações entre história e tecnologia. Além dos 

importantes vieses de interpretação daquelas relações a partir dos temas dos 

“desafios” oferecidos pelas novas tecnologias, o repertório conceitual e as 

modalidades de escrita da história da obra benjaminiana tardia possibilitaria pensar 

as relações entre história e tecnologia a partir de uma perspectiva que vise a 

alteração recíproca dos polos desta relação, a partir daquela concepção histórica de 

técnica. 
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A perspectiva de experimentos tecnológicos presente nas Passagens se 

desdobra a partir das possibilidades de se trabalhar, a partir de fundamentações 

teóricas e recursos metodológicos explicitados, em uma nova concepção de história, 

que não seja apenas estabelecida, mas que possa se alterar de acordo com as 

multiplicidades, dissonâncias – a partir da diferença intrínseca aos seus objetos e 

temas. O que se percebe nas Passagens é a importante adequação entre forma e 

conteúdo, melhor, o reconhecimento da inseparabilidade entre teoria e historiografia, 

na medida que a incorporação de temas marginais, de figuras limiares e motivos não 

contemplados pela historiografia tradicional, possibilita, ao mesmo tempo, a 

emergência de uma teoria, de um conceito de história que reconfigure seus próprios 

fundamentos. Não poderia ser outro o elemento fundamental do conceito de história 

de Walter Benjamin: uma concepção de história que vise a alteração da própria 

história. 

Os recursos de reunião, organização e produção a partir das referências 

historiográficas, literárias e culturais em geral são pautados pelo procedimento de 

configuração e reconfiguração permanente dos materiais – de acordo com a 

concepção teórico-política contrária às noções de continuidade histórica, de 

decadência e instrumentalização da história; em favor de uma apropriação 

tecnológica da história que tangencie seu próprio estatuto. 
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