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Referência do texto base: 

BENJAMIN, Walter. « Sobre a Crítica do Poder como Violência ». In : BENJAMIN, Walter. O anjo da 

história. Belo Horizonte : Autêntica Editora, 2012. P. 57 - 82 

Temas : Violência ; Poder ; Direito ;Violência Mítica ; Violência Divina 

Problema : O Direito está intimamente ligado à violência, que, enquanto meio, tem por função ou 

instituir o Direito ou mantê-lo. Quando de sua instituição, o Direito se revela ameaçador como o 

destino, daí o caráter mítico desse poder.  

Objetivo :Perguntar pela existência de uma outra forma de violência que não aquelas consideradas 

usualmente pela Teoria do Direito, um poder puro e imediato capaz de travar a força do poder mítico.  

 

Tese: 

« Na verdade, quem decide sobre a legitimidade dos meios e da justiça dos fins nunca é a razão, mas 

um poder do destino acima dela, acima do qual, por sua vez, está Deus. » 

Argumentos : 

I. Se uma crítica da violência somente pode ser pensada a partir de suas relações com o Direito 

e a Justiça, e, portanto com a ética, faz-se necessário buscar na própria ordem dos meios o critério de 

distinção dos tipos de violência. As duas « grandes correntes da Filosofia do Direito » usualmente 

tratam a questão como uma relação de meios e fins : « O direito natural aspira a ‘legitimar’ os meios 

pela natureza justa dos fins ; o  Direito postitivo busca ‘garantir’ a natureza justa dos fins pela 

legitimidade dos meios »e há um ponto de partida comum, o de que « fins justos podem ser 

alcançados por fins legítimos, meios legítimos podem ser usados para fins justos ».   

 

II. Se a base para a distinção entre um poder legitimo ou ilegítimo tem sido « a existência ou a 

falta de um reconhecimento histórico universal para os seus fins», sendo jurídicos aqueles fins que o 

próprio Direito reconhece como válidos, a tendência do Direito é a de cercear, portanto, os chamados 

fins naturais, quando estes podem ser alcançados fazendo uso da violência, pois entrariam em conflito 

com os fins jurídicos. Isso é particularmente evidente nos casos em que o uso da violência é admitido. 

No direito à greve, por exemplo, o recurso à violência não é visto como uma ameaça apenas 

enaquanto seu objetivo for somente o da chantagem. Porém, na situação da greve geral 

revolucionária, « um tal comportamento será designado violento, […] sempre que exercer um direito 

que lhe assiste com vista a derrubar a ordem jurídica pela qual tal direito lhe foi outorgado ». O Direito 
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teme, assim, a existência de uma nova ordem que o subverta :« O poder, quando não cai sob alçada 

do respectivo Direito, » o ameaça, « não pelos fins que possa ter em vista, mas pela sua simples 

existência fora do Direito ». E enquanto subervsão, está pressuposto o caráter legislator desses 

poderes que o Direito não reconhece, justamente pela possibilidade que eles apresentam de fundação 

de uma nova ordem.Como o Direito objetiva sempre a sua auto-conservação, Benjamin conclui que 

« Todo poder, enquanto meio, tem por função instituir o Direito ou mantê-lo » , sendo que os poderes 

que não têm nenhum desses objetivos carecem de validade perante o Direito. O poder sancionado 

pelo Direito é então « um poder que se reclama de que só existe um destino e que precisamente o 

estado de coisas vigente e o elemento ameaçador pertencem irrevogavelmente à sua ordem. Porque 

o poder que tende a preservar o Direito é um poder ameaçador. » 

 

III. Benjamin se pergunta, no entanto, se existiria um poder que não se tivesse por base o 

dualismo legitimidade /ilegitimidade, se haveria um meio puro, que fugisse da relação entre meios e 

fins.Ele parte então da diferenciação feita por Sorel entre « greve geral política » e « greve geral 

revolucionária », na qual a primeiraseria um poder instituidor pois objetiva somente a modificação das 

condições de trabalho, e a segunda um meionão-violento e puro, pois visa aniquilar o Direito. Ao 

poder instituidor do Direito, Benjamin associa o poder presente nas manifestações míticas, na qual o 

que está estabelecido ciclicamente se mantém ;  « a justiça é o princípio de toda instituição divina de 

fins, o poder político, o princípio de toda intituição mítica de um Direito ». A contraposição, então, a 

esse ciclo, estaria presente na figura do poder divino : « Do mesmo modo que, em todos os domínios, 

ao mito se opõe Deus, assim também ao poder mítico se opõe o divino. Se o poder mítico é instituinte 

de um Direito, o divino tende a destruir esse Direito ;  se aquele impõe limites, este destrói todos os 

limites ; se o poder mítico arrasta consigo, a um tempo, culpa e expiação, o divino absolve ; se aquele 

é ameaçador, este é aniquilador ; se um é sangrento, o outro é letal sem ser sangrento. » 
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