2

Uma pedagogia revolucionária: ação e formação segundo Walter Benjamin
MITROVITCH, Caroline – UNESP
GT: Filosofia da Educação / n.17
Agência Financiadora: Não contou com financiamento.


A proposta deste texto consiste em investigar dois escritos de Walter Benjamin, o provocante Experiência e Pobreza (1933) e suas célebres teses Sobre o conceito de história (1940), buscando mostrar o quanto eles têm em comum um objetivo pedagógico, expressamente ético e político. 
Inicialmente, devemos ressaltar que Experiência e Pobreza oferece-nos referências essenciais para compreendermos a articulação entre os conceitos de Erfahrung (experiência) e Erlebnis (vivência), através dos quais Benjamin elabora sua análise crítica da modernidade. “As ações da experiência (Erfahrung) estão em baixa”, diz ele no início de seu escrito. Assistimos na modernidade a “mudança na estrutura da experiência”: a experiência (Erfahrung), inscrita numa temporalidade comum a várias gerações, garantindo a existência de uma memória coletiva e, por conseguinte, uma verdadeira formação (Bildung), transforma-se em vivência (Erlebnis), tornando-se inelutavelmente privada, inacessível e incomunicável, envolta pelo tempo acelerado do capitalismo, em que a imediaticidade molda as ações do homem. 
Entretanto, este texto também nos ensina a originalidade do pensamento de Benjamin no que refere à sua postura ética e política em relação aos processos crescentes de fragmentação e de secularização da cultura moderna. Benjamin não está preocupado em enxergar no “desmoronamento da tradição” uma tendência irreversível da cultura. Questionando o advento de uma cultura que não está mais vinculada ao sentido da totalidade, o desafio de Benjamin é enfrentar lucidamente sua época – “a modernidade é nosso destino” (Rouanet, 1993, p. 64). Para além da nostalgia do passado, e do otimismo em relação a futuros que cantam, reluz uma outra exigência, a qual toda geração precisa assumir: a radicalidade da construção do presente. Ao meditar sobre as ruínas do passado um novo homem pode emergir neste horizonte.
Como saída para uma atualidade desvinculada da experiência falida do passado, Benjamin anuncia o surgimento de uma “nova barbárie” (Cf. Benjamin, 1994, p. 115); uma barbárie positiva como desapropriação crítica das conquistas tecnológicas inscritas na continuidade da cultura burguesa. Sem o advento desta “nova barbárie” o homem moderno sucumbiria à falsa e temerária marcha da tradição cultural da dominação. 
É nesse contexto que encontramos nas teses Sobre o conceito de história sua célebre afirmação: “nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie”. Benjamim desvela, assim, o caráter ambivalente da tradição. O modo pelo qual a cultura foi transmitida historicamente tem um efeito conservador e reacionário. Sua construção parece algo coisificado, que não se deu através de qualquer experiência (Erfahrung) autêntica, ou seja, política. Nesse sentido, a história oficial é a comemoração das façanhas dos vencedores e, justamente por isso, “o esvaziamento da tradição não é necessariamente um mal, pois enquanto arquivo da injustiça, ela contribui, de certo modo, para perpetuá-la” (Rouanet, 1981, p.52). Sabemos que a tentativa de Benjamin neste escrito é ler e escrever uma outra história, uma espécie de anti-história, uma história a “contrapelo”: seu desafio é construir um conceito de história que corresponda à verdade daqueles a quem a tradição da dominação e o ritmo contínuo da história fizeram calar. 
Escovar a história a contra-pelo, saudar uma nova barbárie. Não seria ousado dizer que os textos Sobre o conceito de história e Experiência e Pobreza têm um objetivo pedagógico, expressamente ético e político (Cf. Buck-Morss, 2002, p. 343).  A “estirpe dos construtores”, homens que, em todos os tempos, foram capazes do gesto destrutivo que instaura a tábua rasa para o novo: Descartes, Einstein, Newton, Klee, Brecht, assim como o anjo da história (o Angelus Novus), devem, para recompor os escombros que se acumulam à sua frente, reduzir a escombros os monumentos dos vencedores. 
São esses tipos – cientistas, engenheiros, homens da prancheta – as personificações do caráter destrutivo, cujo lema é criar espaço, desobstruir caminhos. Desvinculado da tradição, entendida como experiência comunicável e coletiva, o patrimônio cultural torna-se um fardo morto, um obstáculo à construção do novo. Seu movimento não abre nenhum caminho: condenado à repetição mítica, é uma pantomima do mesmo (...), ou os despojos do cortejo triunfal da história (Muricy, 1998, p. 184). 

Não seria ousado dizer que a tarefa desses homens implacáveis e do historiador materialista expressa, pois, toda uma “pedagogia revolucionária”: seus gestos encarnam o “caráter destrutivo” (Benjamin, 1982, p. 161), o único capaz de resgatar o passado da apologia dos vencedores. Ao invés de ficar na simples contemplação dos fatos, a tarefa é transformar a realidade, “transformar o que está inacabado (a felicidade) em algo acabado e o que está acabado (o sofrimento) em algo inacabado” (Benjamin apud Muricy, 1998, p. 231). E isso se dá no momento em que o historiador pode salvar o passado do caráter irrevogável que lhe dá a historiografia tradicional, no momento em que a modernidade pode tomar nos braços “o contemporâneo nu, deitado como um recém nascido nas fraldas sujas de nossa época” (Benjamin, 1994, p.118). Para Benjamin, só pode ser salvo o que foi arrancado – o que nasce das ruínas da destruição – da totalidade e da ordem estabelecida.
Esse “caráter destrutivo” testemunha a violência necessária do tempo e da morte em nossa história humana. Como nos esclarece Gagnebin, “a história só poder ser verdadeira narração e verdadeiro advir se nossos atos e nossas palavras forem penetrados pela finitude e pelo deperecimento, portanto preciosamente únicos, insubstituíveis, atuais, sem o consolo da imortalidade” (Gagnebin, 1999, p. 94). Essa finitude orienta o olhar profundamente político de Benjamin: a necessidade do despertar e da ação para tornar possível a felicidade, agora (Jetzt), neste presente histórico – em oposição às promessas de uma humanidade perfeita, cujo ideal encontraria sua realização no infinito.   
Desse modo, a história para Benjamin não está encerrada em um definitivo “era uma vez”. É o inacabamento do passado que permite uma função política imediata à atividade do historiador materialista: a possibilidade dos homens intervirem na história. Não seria ousado dizer que o objetivo de uma pedagogia revolucionária é proporcionar essa experiência política, infundindo na história dos vencidos a força necessária para interrogar os tesouros da cultura – que se amontoam nas costas da humanidade –, fazendo da exigência da felicidade “a única diretiva possível da história dos homens” (Gagnebin, 1999, p. 94).
De fato, o conhecimento do passado não é um fim em si mesmo. Nesse inacabamento do passado Benjamin instaura a exigência ética de respeito em relação ao sofrimento dos homens. “Porque nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica com a inflação, a experiência do corpo pela fome, a experiência moral pelos governantes” (Benjamin, 1994, p. 115). Sim, o passado depende da ação presente que o libertará de sua eterna repetição como injustiça e opressão. Mas, igualmente, por se tratar desta história, oprimida e dolorosa, dos vencidos e dos mortos, não devemos transformá-la em fardo inexorável. O passado não deve, de modo algum, ser negado ou diminuído, mas deve ousar operar uma retomada transformadora no e pelo presente. “Lembrar-se, portanto, por amor ao passado e aos seus sofrimentos esquecidos, decerto, mas igualmente, de maneira ainda mais perigosa, lembrar-se por amor ao presente e à sua necessária transformação” (Gagnebin, 1999, p. 105). Assim, vemos nestes dois textos de Benjamin a exigência de uma pedagogia revolucionária que não consista simplesmente na conservação do passado, mas que seja também transformação ativa do presente. 
De fato, Benjamin sempre ressaltou a importância da tradição da autonomia e da irreverência que a Aufklärung nos legou (Cf. Gagnebin, 1999, p. 100). Isso é claro quando pensamos na questão da “autoformação” do indivíduo, bem como na valorização do presente. “Autoformação” como “atuação viva” – Benjamin critica um saber que não se baseia em uma autêntica necessidade, critica o professor que “transmite um saber do qual ele próprio não está convencido de que é necessário” (Benjamin apud Bolle, 1997, p. 11) –, ou seja, como construção da experiência histórica para além do ambiente escolar, mas sim como indagação e crítica dos valores que queremos deixar às gerações futuras. A modernidade é nosso destino porque a história é construção – construção de sentidos que se entrecruzam com as urgências do presente. Com efeito, a problematização e interrogação da atualidade são posturas que aproximam o pensamento benjaminiano do ideal crítico kantiano (Cf. Pucci, 1997, p.89-90) – qual é esta minha atualidade? Qual é o sentido desta atualidade? O que é que acontece hoje? O que acontece agora?
O que Benjamin procura mostrar nas teses Sobre o conceito de História é uma reflexão sobre a necessidade de reconstrução do sentido da Erfahrung para garantir uma memória e uma palavra comum, ou seja, para garantir o sentido da formação (Bildung) na modernidade, malgrado a degradação e o esfacelamento do social. As reflexões de Experiência e pobreza tornam-se fundamentais nessa empreitada; encontramos ali a cifra básica do sentido da experiência histórico-cultural – seja no sentido de experiência coletiva ou no sentido de vivência – no mundo moderno: a história deve fazer explodir a continuidade homogênea de um tempo vazio, a linerialidade do eterno retorno do mesmo, e trabalhar com os fragmentos, com as ruínas do passado, a partir do olhar da atualidade. O leitor de Benjamin encontra nesse texto a valorização da ação presente: neste tempo do agora (Jetztzeit), é preciso livrar o passado de seu eterno retorno como dominação e apreendê-lo a partir do presente. Com esta postura ético-política manifesta-se todo um programa de educação.
É evidente que a proposta de uma pedagogia revolucionária ultrapassa o sentido da pedagogia enquanto reflexão sistemática sobre práticas educacionais. O que  Benjamin nos ensina é interrogar nossa própria contemporaneidade, insistindo numa “dinâmica das mudanças”, ou seja, na necessidade do despertar e da ação. Seu desafio é também o nosso: romper com a história como mero receituário para a efetivação da dominação e, assim, romper com a educação como mera instituição transmissora de conhecimentos acumulados. Benjamin nos mostra que podemos revelar para o presente uma experiência da tentativa e do risco, do que foi um dia possível no passado, e o que é possível hoje – e não insistir no previsível e na eterna repetição mitológica do mesmo.

Referências:

BENJAMIN, W. Experiência e Pobreza/ Sobre o conceito de História. In: Magia e Técnica, arte e Política: ensaios sobre literatura e história da cultura – Obras Escolhidas Volume I. Trad. Paulo Sérgio Rouanet – 7. ed. – São Paulo: Brasiliense, 1994.
______________. El Carater  Destrutivo. In: Discrusos Interrumpidos I. Trad. Jesus Aguirre. Madrid: Taurus Ediciones, 1982. 
BUCK- MORSS, S. Dialética do olhar. Trad. Ana Luisa Andrade. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
GAGNEBIN,  J-M. História e Narração. São Paulo: Perspectiva, 1999.
MURICY, K.  Alegorias da Dialética. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1998.  
PUCCI, B. (Orgs.) A educação danificada: contribuições à teoria crítica da educação . Petrópoles, RJ: Vozes; São Carlos, SP: Ufscar.
BOLLE, W. A idéia de formação na modernidade. In: CHIRALDELLI, P. (Org.) Infância, escola e modernidade. São Paulo: Cortez, 1997.  
ROUANET, P. S. Édipo e do Anjo. Rio de Janeiro: Edições tempo Brasileiro Ltda, 1981 (Biblioteca Tempo Universitário; 63).
_______________. A Razão Nômade. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1993.




