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3
Walter Benjamin e a crítica da violência*

Seria possível perguntar sobre as ideias de Walter Benjamin sobre o sionismo 
e consultar suas consagradas discussões com Gershom Scholem para distinguir 
essas políticas. Neste texto, no entanto, estou menos interessada nas questões es‑
pecíficas que ele levantou a respeito do sionismo nas décadas de 1920 e 1930 do 
que em suas próprias visões sobre violência, e sobre a violência do direito em 
particular. É fato conhecido que Scholem tentou convencer Benjamin a emigrar 
para a Palestina e aprender hebraico, mas Benjamin não quis. Em determinado 
momento, Scholem conseguiu que a Universidade Hebraica pagasse uma bolsa 
para Benjamin, mas ele foi para a Rússia com o dinheiro e não fez muita questão 
de dar explicações a seus patrocinadores. Mas talvez mais importante que a ambi‑
valência de Benjamin em relação ao sionismo fosse sua crítica da violência do 
Estado e suas ideias sobre história e opressão. Neste capítulo e no próximo, tento 
entender como Benjamin se baseia em fontes judaicas e não judaicas para oferecer 
(a) uma crítica da violência do direito – o tipo de violência que os Estados come‑
tem precisamente por meio de sua estrutura jurídica – e (b) uma crítica daquelas 
formas de história progressiva segundo as quais um ideal se realizaria com o passar 
do tempo – uma perspectiva com implicações críticas claras para o sionismo. Seu 
primeiro ponto nos mostra que não é possível tratar a lei como alternativa à vio‑
lência, mas também suscita a questão de como é possível recusar formas acríticas 
de obediência a regimes injustos. O segundo ponto, centrado na ideia de como o 
messiânico reconfigura a história, trata da possibilidade de encontrar uma forma 
presente para a história dos oprimidos, uma que não pertença a uma única nação, 
mas que exija uma súbita transposição da opressão através do tempo e do espaço. 

O messiânico assume diferentes formas na obra de Benjamin, mudando no de‑
correr de suas reflexões e evocações do termo1. Numa de suas primeiras obras, sobre 
a pintura, Benjamin parece entender o messiânico como um núcleo extrassensível 
de significado que, não obstante, organiza o campo sensível – concentrando ‑se na 

* Uma versão preliminar de algumas partes deste ensaio foi publicada anteriormente como “Critique, Coercion, 
and Sacred Life in Benjamin’s ‘Critique of Violence’”, em Hent de Vries e Lawrence E. Sullivan (orgs.), Political 
Theologies: Public Religions in a Post ‑Secular World (Nova York, Fordham University Press, 2006).
1 Ver Peter Fenves, The Messianic Reduction: Walter Benjamin and the Shape of Time (Palo Alto, Stanford Univer‑
sity Press, 2010).
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transmissibilidade e na dispersão do “nome”. Em “A tarefa do tradutor”*, somos 
levados a considerar como o messiânico constitui certa ruptura na possibilidade da 
transmissão, ilustrada no muito discutido conceito do “vaso quebrado” cujos cacos 
não podem ser restaurados a sua unidade original. Embora algumas dessas reflexões 
iniciais se concentrem no messiânico como uma forma de perdão, um perdão que 
requer o esquecimento de todas as marcas de culpa, seu “Para uma crítica da violên‑
cia”** (1921) tende a conceber a força messiânica da violência divina como uma 
ruptura com a violência do direito (que também é uma escusa da culpa). Em “Sobre 
o conceito de história”*** ele liga o messiânico à luta para salvar a história dos opri‑
midos de um esquecimento imposto. Não existe nenhum tipo de doutrina do mes‑
siânico para Benjamin, e devemos começar nossa consideração dizendo que o 
messiânico é um esforço contradoutrinal de romper com os regimes temporais que 
geram a culpa e a obediência, ampliam a violência do direito e encobrem a história 
dos oprimidos. O messiânico parece funcionar a favor do esquecimento nos primei‑
ros exemplos e lutar contra ele apenas em versões posteriores simplesmente porque 
a história da culpa não corresponde à história da opressão. Quando Benjamin deixa 
mais claro que é preciso combater o apagamento da história da opressão, é justamen‑
te no sentido contrário ao engrandecimento do mundo dos culpados: estes continuam 
ligados a uma versão do direito e da violência que busca encobrir a destruição que 
causou e ainda causa. Desse modo, o messiânico surge como modo de mandar pelos 
ares essa cronologia e essa história específicas para restabelecer numa forma dispersa 
aqueles vestígios do passado de sofrimento que, de maneiras indiretas, nos servem 
para acabar com regimes cuja violência é, ao mesmo tempo, moral e física.

Ao considerar o ensaio “Para uma crítica da violência”, faz sentido começar com o 
que parece ser a pergunta mais elementar: que sentido o termo crítica assume quando 
se torna uma crítica da violência? Uma crítica da violência é uma investigação sobre as 
condições para a violência, mas também um questionamento sobre como a violência 
se circunscreve de antemão pelas perguntas que fazemos a respeito dela. O que é a 
violência, então, para que possa ser colocada em questão? Não precisamos saber como 
tratar essa questão antes de perguntar, como devemos, quais são as formas legítimas e 
ilegítimas de violência? Entendo que o ensaio de Walter Benjamin fornece uma crítica 
da violência do direito, o tipo de violência que o Estado exerce por instaurar e manter 
o status vinculante que o direito impõe sobre quem está a ele sujeito2. Em sua crítica, 

* Trad. Susana Kampff Lages. Em Walter Benjamin, Escritos sobre mito e linguagem (São Paulo, Duas Cidades/
Editora 34, 2011), p. 101 ‑19. (N. E.)
** O termo usado por Benjamin para designar “violência” é Gewalt, que pode significar tanto “violência” quanto 
“poder”. Daí alguns tradutores terem refletido essa ambiguidade ou oposição entre “poder como violência” e “vio‑
lência como poder” em suas versões do ensaio: João Barrento, por exemplo, em O anjo da história (Belo Horizon‑
te, Autêntica, 2013), traduz como “Sobre a crítica do poder como violência”; Willi Bolle, em Documentos de 
cultura, documentos de barbárie (São Paulo, Cultrix, 1986), traduz como “Crítica da violência – Crítica do poder”. 
Essa dinâmica também aparece no texto de Judith Butler quando ela usa um ou outro termo. (N. T.)
*** Em Walter Benjamin, O anjo da história, cit. (N. E.)
2 Todas as citações em português neste ensaio são extraídas de “Para uma crítica da violência”, trad. Ernani 
Chaves, em Walter Benjamin, Escritos sobre mito e linguagem (São Paulo, Duas Cidades/Editora 34, 2011), p. 121‑
‑56; as em alemão, de Walter Benjamin, Kritik der Gewalt und andere Aufsätze (Frankfurt, Suhrkamp, 1965). 
Doravante, “Crítica da violência”.
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Benjamin oferece pelo menos dois tipos diferentes de explicação. No primeiro exem‑
plo, ele pergunta: como a violência do direito se torna possível? O que é o direito a 
ponto de requerer a violência ou, no mínimo, um efeito coercitivo com a finalidade 
de ter esse caráter vinculante sobre os sujeitos? Mas também: o que é a violência de 
modo que possa assumir essa forma legal? Ao fazer essa última pergunta, Benjamin 
abre uma segunda trajetória para seu pensamento: existe outra forma de violência que 
não seja coercitiva, aliás, uma violência que possa ser invocada e empreendida contra 
a força coercitiva do direito? Ele prossegue e pergunta: haveria uma violência que não 
seja apenas empreendida contra a coerção, mas que seja em si não coercitiva e, nesse 
sentido (ou ainda em outros), fundamentalmente não violenta? Ele se refere a essa 
violência não coercitiva como “não sangrenta”, e isso parece implicar que ela não é 
empreendida contra corpos humanos e vidas humanas. Como veremos, no fim não 
fica claro se ele consegue cumprir essa promessa. Se tivesse conseguido, defenderia 
uma violência que é destrutiva da coerção, sem derramar sangue algum no processo. 
Isso constituiria a possibilidade paradoxal de uma violência não violenta, e espero 
levar em consideração, nas páginas seguintes, essa possibilidade no ensaio de Benjamin.

O ensaio de Benjamin é notoriamente difícil. Temos de lidar com muitas distinções, 
e parece que lidamos com elas apenas por alguns momentos, para então as abandonar‑
mos. É preciso trabalhar com dois grupos básicos de distinções para tentar entender o 
que ele faz. O primeiro distingue violência instauradora do direito (rechtsetzend ) e 
mantenedora do direito (rechtserhaltend ). A violência que mantém o direito é exercida 
pelos tribunais e, certamente, pela polícia: ela representa o esforço repetido e institu‑
cionalizado de garantir que o direito continue exercendo seu caráter vinculante sobre 
a população que governa; representa os modos cotidianos pelos quais o direito repeti‑
damente impõe sua obrigação a quem está sujeito a ela. A violência que instaura o 
direito é diferente. O direito é colocado como algo feito quando uma ordem política 
surge e o direito é criado, mas também pode ser uma prerrogativa exercida pelas forças 
militares ao introduzir ações coercitivas para lidar com uma população indisciplinada. 
Curiosamente, as forças militares podem ser um exemplo tanto do poder instaurador 
do direito quanto do poder mantenedor do direito, dependendo do contexto; voltare‑
mos a esse ponto quando perguntarmos se existe ainda outra violência, uma terceira 
possibilidade que exceda e se oponha tanto à violência instauradora quanto à mante‑
nedora do direito. Os atos pelos quais o direito é instituído não são em si justificados 
por outro direito ou pelo recurso a uma justificação racional que precede a codificação 
do direito; o direito tampouco se forma de maneira orgânica, com o lento desenvolvi‑
mento de costumes e normas culturais em direito positivo. Pelo contrário, a instauração 
da lei cria as condições para que se deem os procedimentos justificativos e as delibera‑
ções justificativas. Isso acontece por decreto, por assim dizer, e isso faz parte do que se 
pretende com a violência desse ato fundador. Com efeito, a violência da violência que 
instaura o direito é resumida na afirmação de que “isso vai ser lei”, ou, mais enfatica‑
mente, “isso agora é lei”. Essa última concepção da violência legal – a que instaura o 
direito – é entendida como uma operação do destino3, termo que tem um sentido  

3 A palavra usada por Benjamin para “destino” é das Shicksal.
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específico para Benjamin. O destino pertence ao campo helênico do mito, e a 
violência que mantém o direito é, de muitas maneiras, o subproduto dessa violên‑
cia que instaura o direito, porque o direito que é mantido é exatamente o direito 
que já foi instaurado. O fato de que o direito só pode ser mantido caso reitere seu 
caráter vinculante sugere que ele é “mantido” apenas por ser imposto vez após 
outra como vinculante. No fim, ao que parece, o modelo da violência instaurado‑
ra do direito, entendido como destino, uma declaração por decreto, é também o 
mecanismo de funcionamento da violência mantenedora do direito.

Por serem o exemplo de instituição que tanto instaura quanto mantém o direi‑
to, as forças militares podem fornecer um modelo para entender a ligação interna 
entre essas duas formas de violência. Para que o direito seja mantido, seu caráter 
vinculante precisa ser reafirmado. Essa reafirmação impõe o direito como vincu‑
lante mais uma vez, e assim repete o ato fundador de uma maneira regrada. Além 
disso, notamos aqui que se o direito não se renovasse, não fosse mantido, ele dei‑
xaria de funcionar, deixaria de ser mantido, deixaria de ser imposto mais uma vez 
como vinculante. Esse lugar do colapso do direito seriam as forças militares, pois 
elas parecem ser a instituição que exemplifica ao mesmo tempo a manutenção e a 
instauração do direito, e, assim, o lugar em que o direito poderia ser reprimido, 
deixar de funcionar, até mesmo tornar ‑se sujeito à destruição.

Para entendermos a violência presente tanto na violência que instaura o direi‑
to quanto na que o mantém, precisamos considerar outra violência que não pode 
ser entendida nem pela ideia de destino, nem como violência helênica ou “mítica”. 
A violência mítica estabelece o direito sem nenhuma justificativa. Só depois que o 
direito é estabelecido é que podemos começar a falar sobre a justificação. De ma‑
neira crucial, o direito é fundado sem justificação, sem referência à justificação, 
mesmo que faça referência à justificação possível como consequência de sua fun‑
dação. Primeiro o sujeito é vinculado pelo direito, depois surge um quadro legal 
para justificar o caráter vinculante do direito. Como consequência, produzem ‑se 
sujeitos que têm de responder pelo direito perante o direito, que passam a se defi‑
nir por sua relação com a responsabilização legal. Tendo em conta esse campo do 
direito em suas duas instâncias, a fundadora e a preservadora, Benjamin postula 
uma “violência divina”, uma violência que visa o mesmo quadro de referência que 
estabelece a responsabilização legal. A violência mística é desencadeada contra a 
força coercitiva desse quadro legal, contra a responsabilização que vincula o sujeito 
a um sistema legal específico e o impede de desenvolver um ponto de vista crítico, 
quiçá revolucionário, sobre esse sistema legal. Quando um sistema legal precisa ser 
desfeito, ou quando sua coercitividade leva a uma revolta por parte de quem sofre 
sua coerção, é importante que esses vínculos de responsabilização sejam rompidos. 
Na verdade, para dissolver um corpo de leis estabelecidas que é injusto, é preciso justa‑
mente parar de fazer o que as leis estabelecidas definem como a coisa certa.

Esse é certamente o argumento de Georges Sorel em Reflexões sobre a violência*, 
que influenciou profundamente as discussões de Benjamin sobre a greve geral, a 

* Georges Sorel, Reflexões sobre a violência (trad. Paulo Neves, São Paulo, Martins Fontes, 1992). (N. E.)



79

Walter Benjamin e a crítica da violência

greve que leva à dissolução de todo um aparelho de Estado. Segundo Sorel, a gre‑
ve geral não busca efetuar essa ou aquela reforma específica em uma ordem social 
dada, e sim desfazer toda a base legal de determinado Estado. Benjamin agrega a 
posição de Sorel a um pensamento messiânico que dá à sua perspectiva um signi‑
ficado ao mesmo tempo teológico e político. Não só somos libertos, pela violência 
divina, das formas de responsabilização coercitiva – uma forma forçada ou violen‑
ta de obrigação –, como essa libertação é, ao mesmo tempo, uma expiação da 
culpa e uma oposição à violência coercitiva. É possível reagir a tudo isso com um 
certo temor de que os únicos resultados possíveis seriam o anarquismo ou uma 
revolta geral, mas é preciso ter em mente algumas proposições. Benjamin não diz 
em lugar nenhum que é preciso se opor a todos os sistemas legais, e nesse texto não 
fica claro se ele se opõe a certos Estados de direito e não a outros. Além disso, se 
nesse ponto ele conversa com o anarquismo, deveríamos pelo menos pensar um 
pouco sobre o que o anarquismo significaria nesse contexto, tendo em mente que 
Benjamin leva a sério o mandamento “Não matarás”. Paradoxalmente, Benjamin 
vislumbra a libertação da responsabilização legal e da culpa como um caminho 
para a compreensão do sofrimento e da transitoriedade na vida, da vida, como algo 
que nem sempre pode ser explicado pelo quadro da responsabilização moral ou 
legal. Essa compreensão do sofrimento e da transitoriedade pode levar, segundo 
ele, a um tipo de felicidade. Apenas a noção benjaminiana do messiânico permite 
que se veja como a compreensão do sofrimento – um sofrimento que pertence ao 
domínio da vida que continua sem explicação quando se recorre à responsabiliza‑
ção moral – leva a um tipo de felicidade ou o constitui. Retornarei a essa noção de 
felicidade na consideração final do “Fragmento teológico ‑político”.

Benjamin trabalhou com diversas fontes para escrever esse ensaio, entre elas 
Reflexões sobre a violência, de Sorel, Ethic of the Pure Will [Ética da vontade pura], 
de Hermann Cohen, e as investigações cabalísticas de Gershom Scholem. Ele 
trabalhou em duas frentes de uma vez: a teológica e a política, elaborando, de um 
lado, as condições para uma greve geral que resultasse na paralisação e dissolução 
de todo um sistema legal, e, de outro, a noção de um deus divino cujo mandamen‑
to oferece um tipo de injunção irredutível ao direito coercitivo. Não é fácil interpretar 
juntos os dois ramos do ensaio de Benjamin. Há quem diga que a teologia está a 
serviço da teoria da greve, e há quem diga que a greve geral é apenas um exemplo –  
ou uma analogia – da destrutibilidade divina.

O que parece importante aqui, porém, é que a violência divina é comunicada 
por um mandamento que não é nem despótico nem coercitivo. Na verdade, assim 
como Franz Rosenzweig antes dele, Benjamin retrata o mandamento como um 
direito que não é vinculante nem imposto pela violência legal4. Quando falamos 

4 Franz Rosenzweig argumenta, em The Star of Redemption (Notre Dame, IN, University of Notre Dame Press, 
1985, p. 267 ‑70), que o mandamento é um esforço verbal e escrito por parte de Deus para solicitar o amor de seu 
povo. Seu enfoque no amor vai ao encontro dos esforços da época de reviver a dimensão espiritual do judaísmo, indo 
contra as reformas rabínicas que se concentravam na elaboração de regras e na ciência de sua interpretação. O interes‑
se de Rosenzweig pelo judaísmo como movimento espiritual o levou a dizer que “[o povo judeu] deve negar a si 
mesmo a satisfação de que gozam constantemente outros povos do mundo com o funcionamento de seu Estado” 



Caminhos divergentes

80

de violência legal, nos referimos à violência que mantém a legitimidade e a obri‑
gatoriedade das leis, o sistema de punição que se põe na espreita quando as leis são 
transgredidas, a força policial e militar que respalda um sistema de leis, e as formas 
de responsabilização legal e moral que, à força, obrigam os indivíduos a agir de 
acordo com a lei, ou melhor, a obter sua definição cívica em virtude de sua relação 
com a lei.

Curiosamente, é reconsiderando o mandamento bíblico, especificamente o 
mandamento “Não matarás”, que Benjamin articula sua crítica da violência do 
Estado, uma violência exemplificada de muitas maneiras pelas forças militares na 
sua dupla capacidade de impor e criar o direito. Costumamos pensar que o man‑
damento divino funciona como algo imperativo, que determina nossa ação e já se 
mostra preparado com um conjunto de reações punitivas caso não obedeçamos. 
Benjamin, porém, se utiliza de um entendimento judaico diferente sobre o man‑
damento, que separa estritamente o imperativo articulado pelo direito e a questão 
de sua obrigatoriedade. O mandamento transmite um imperativo justamente sem 
ter capacidade para, de algum modo, impor o imperativo que comunica. Ele não 
é a vocalização de um Deus furioso e vingativo, e, nessa visão, o direito judaico, 
de maneira mais geral, decisivamente não é punitivo; além disso, o mandamento 
associado ao Deus judaico aqui se opõe à culpa, até busca uma expiação da culpa, 
que, segundo Benjamin, é uma herança específica das tradições míticas ou helêni‑
cas. Na verdade, o ensaio de Benjamin oferece, em forma fragmentada e potencial, 
a possibilidade de refutar uma compreensão equivocada do direito judaico que o 
associa à vingança, à punição e à indução da culpa. Em oposição à ideia de um 
direito coercitivo e que induz a culpa, Benjamin invoca o mandamento como uma 
ordem apenas para que o indivíduo lide com a determinação ética comunicada 
pelo imperativo. Esse imperativo não impõe, mas deixa em aberto os modos de sua 
aplicabilidade e suas possibilidades de interpretação, incluindo as condições em 
que pode ser recusado.

No ensaio de Benjamin, a crítica da violência do Estado é inspirada em parte 
pelos recursos teológicos judaicos, uma crítica que se contrapõe à violência que 
afeta o que ele chama de “alma do vivente” (die Seele des Lebendigen; CV, p. 152). 
É importante pisar com cuidado aqui, pois seria um erro dizer que o ensaio cons‑
titui uma “crítica judaica”, ainda que seja perpassado pela teologia judaica – e 
certamente não faz sentido chamá ‑lo de “crítica judaica” apenas porque Benjamin 
era judeu. Se a crítica puder ser justificadamente chamada de judaica, é apenas 
como resultado de alguns dos recursos críticos usados por Benjamin. É importan‑
te lembrar que Sorel, que não era judeu e não usou claramente nenhum recurso 

(p. 332). Depois, argumenta que “o Estado simboliza a tentativa de eternizar as nações nos confins do tempo”. Para 
que essa eternidade seja garantida, no entanto, as nações têm de ser perpetuamente refundadas, e, para se perpe‑
tuarem, elas requerem a guerra. Na concepção de Rosenzweig, a vida se constitui pela preservação e renovação. O 
direito surge como uma antivida na medida em que ele estabelece uma resistência e uma estabilidade que agem 
contra a vida e se tornam a base para a coerção do Estado. Rosenzweig procurou entender o judaísmo como estan‑
do além das contradições que afligem as nações, e com isso procurou distinguir a ideia de povo judeu da ideia de 
nação judaica (p. 329).
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judaico em sua crítica (a menos que consideremos Bergson como tal), certamente 
influenciou o ensaio de Benjamin tanto quanto Scholem ou Cohen. Embora 
Benjamin claramente se equivoque sobre a possibilidade e o sentido da não vio‑
lência, sugiro que o mandamento, como concebido por Benjamin, é não só a base 
para a crítica da violência legal, mas também a condição para uma teoria da res‑
ponsabilidade que tem em seu núcleo um esforço contínuo pela não violência.

Um judaísmo diferente

Essa interpretação que gostaria de destacar tem pelo menos duas implicações 
políticas. Se parte da representação comum que se faz do judaísmo é de que ele 
endossa um conceito de Deus ou uma concepção de direito baseados na vingança, 
na punição e na inculcação da culpa, vemos nas linhagens cabalísticas que influen‑
ciaram o pensamento de Benjamin um vestígio que lança luz sobre um judaísmo 
diferente. Desse modo, se parte do reducionismo visto nas representações populares 
do significado do judaísmo consiste em identificá ‑lo com um Deus colérico e puni‑
tivo, e o cristianismo com um princípio de amor ou caritas, temos de reconsiderar 
essas distinções. Acredito que também vemos, no início do século XX, os traços de 
um movimento de oposição ao rabinismo que inspirou a obra de Rosenzweig e, por 
fim, Martin Buber – um movimento associado à ideia de renovação espiritual e 
preocupado tanto com o assimilacionismo, por um lado, quanto com a escolástica 
rabínica, de outro. Esse movimento também era crítico dos esforços para estabelecer 
uma territorialidade legal e política para o judaísmo, e alguns desses argumentos 
ressoaram de maneira importante na crítica contemporânea do sionismo. 

Rosenzweig, por exemplo, opôs ‑se à coerção legal e também invocou o man‑
damento a fim de ilustrar uma lei não coercitiva. Ele observa que todo e qualquer 
mandamento comunica a exigência de amar a Deus, sejam quais forem suas esti‑
pulações específicas5. Realmente, em The Star of Redemption, Rosenzweig escreve 
que os mandamentos de Deus podem ser resumidos à declaração “Amai ‑me!”. Nas 
décadas de 1910 e 1920, tanto Rosenzweig quanto Buber, depois dele, se opunham 
à ideia de um “Estado” para o povo judeu; ambos pensavam que o poder crítico e 
até espiritual do judaísmo seriam arruinados, ou, nas palavras de Buber, “perver‑
tidos” pelo estabelecimento de um Estado fundado na coerção legal e na soberania6. 
Rosenzweig morreu cedo demais para poder desenvolver sua concepção, mas 
Buber acabou adotando uma versão de sionismo que incluía um Estado federado 
administrado conjunta e igualmente por “dois povos”. Benjamin, até onde sei, não 
pensava assim sobre a fundação de um Estado em nome do sionismo, e evitou a 

5 Ibidem, p. 176.
6 Ver a importante distinção de Rosenzweig entre “Israel” como povo judeu e “Israel” como reivindicação de terra 
em The Star of Redemption, cit., p. 326, 351 ‑2. Além disso, ele afirmou que “esperar e vagar” (p. 329) era parte de uma 
tradição messiânica que sobreveio à ideia de “Israel” nos dois sentidos (p. 404), afirmando o importante caráter dias‑
pórico do judaísmo. Ver as ideias de Buber de 1948 sobre a “perversão” do sionismo, na medida em que este buscava 
se realizar na forma de um Estado: Martin Buber, “Zionism and ‘Zionism’”, em A Land of Two Peoples: Martin Buber 
on Jews and Arabs (org. Paul Mendes ‑Flohr, Chicago, University of Chicago Press, 2005), p. 220 ‑3.
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questão sempre que pressionado pelo amigo Scholem em suas correspondências7. 
O que parece importar aqui, para quem busca usar esse texto como recurso cultu‑
ral para pensar essa época, tem pelo menos dois aspectos: opõe ‑se àquilo que às 
vezes resulta numa redução antissemita da judaicidade a uma enorme carnificina 
e, ao mesmo tempo, estabelece uma relação crítica com a violência de Estado, uma 
relação que pode muito bem fazer parte de um esforço para mobilizar perspectivas 
críticas judaicas contra as políticas atuais, quiçá contra a base constitucional da 
cidadania no Estado de Israel.

É claro, hoje a crítica da violência elaborada por Benjamin tem muitos detra‑
tores, e muitos deles sem dúvida diriam que o texto não prevê a investida do fas‑
cismo no Estado de direito e nas instituições parlamentares. Entre a escrita do 
ensaio de Benjamin em 1921 e seus leitores contemporâneos aconteceram diversas 
catástrofes históricas, incluindo o assassinato de mais de 10 milhões de pessoas nos 
campos de extermínio nazistas. Pode ‑se argumentar que o fascismo deveria ter sido 
contraposto justamente por um Estado de direito considerado vinculante sobre 
seus sujeitos. Mas, da mesma maneira, se o direito que vincula os sujeitos faz par‑
te de um aparelho legal fascista, esse aparelho é exatamente o tipo de direito a cuja 
força vinculante deveríamos nos opor e resistir até que o aparelho entre em colap‑
so. A crítica do direito de Benjamin, no entanto, continua não sendo específica, 
tanto que uma oposição geral ao caráter vinculante e até coercitivo do direito pa‑
rece menos saborosa quando consideramos a ascensão do fascismo, bem como o 
escárnio tanto do direito constitucional quanto do internacional que caracteriza a 
política externa dos Estados Unidos em suas práticas de guerra, tortura e detenção 
ilegal. Contudo, é certamente à luz da ascensão do fascismo europeu que alguns 
críticos se distanciaram do ensaio de Benjamin.

O ensaio de Benjamin teve uma interpretação mordaz de Jacques Derrida em 
Força de lei e se tornou uma trilha controversa para Hannah Arendt em Sobre a 
violência. Na época em que Derrida escreveu seu ensaio sobre Benjamin, ele se 
preocupava abertamente com o que chamou de “marxismo messiânico”, que per‑
correria todo o ensaio de Benjamin. Derrida buscou afastar da desconstrução o 
tema da destruição, bem como valorizar e afirmar um valor de justiça que vai além 
de qualquer lei específica ou positiva. É claro que depois ele revisitaria o messia‑
nismo, a messianicidade e o marxismo em Espectros de Marx* e em vários ensaios 
sobre religião. No escrito sobre Benjamin, Derrida deixou claro que, para ele, 
Benjamin foi longe demais ao criticar a democracia parlamentar. Em determinado 
momento, Derrida afirma que Benjamin surfa numa “vaga antiparlamentar”, a 
mesma que carregou o fascismo8. Derrida também se incomodou com o fato de 
Benjamin ter escrito para Carl Schmitt no mesmo ano em que publicou “Crítica 

7 Para um registro da relação incerta de Benjamin com o sionismo, ver a correspondência entre Benjamin e 
Scholem no verão de 1933 em The Correspondence of Walter Benjamin and Gershom Scholem, 1932‑1940 (Nova 
York, Schocken, 1989).
* Jacques Derrida, Espectros de Marx (trad. Anamaria Skinner, Rio de Janeiro, Relume Dumará, 1994). (N. E.)
8 Ver Jacques Derrida, Force de loi (Paris, Galilée, 1994), p. 69. [ed. bras.: Força de lei, 2. ed., trad. Leyla Perrone‑
‑Moisés, São Paulo, Martins Fontes, 2010, p. 63].
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da violência”, mas não sabemos o que havia de preocupante na carta, se é que 
havia algo. Aparentemente, a carta tinha duas linhas e era apenas um agradecimen‑
to a Schmitt por ter enviado seu livro. Mas esse agradecimento formal dificilmen‑
te permitiria inferir que Benjamin concordou com o livro de Schmitt em parte ou 
no todo.

Arendt, em Sobre a violência, também teme que visões como as de Benjamin 
não levem em conta a importância do direito para a união das pessoas de uma 
comunidade. Ela sustenta que Benjamin não entendeu que a fundação de um 
Estado pode e deve ter um início não coagido, e, nesse sentido, ele é não violen‑
to em suas origens9. Ela procura basear o direito democrático numa concepção 
de poder que o distingue da violência e da coerção. Nesse sentido, Arendt busca 
resolver o problema estabilizando certas definições, empregando o que poderíamos 
chamar de estratégia estipulativa. Em seu léxico político, violência é definida como 
coerção, e poder é definido como não violento e, especificamente, o exercício da 
liberdade coletiva. De fato, ela sustenta que o direito seria ilegítimo caso se ba‑
seasse na violência e discorda da afirmação de que ele é instaurado ou mantido 
pela violência. 

Com efeito, enquanto para Arendt as revoluções instauram o direito e expres‑
sam o consentimento conjunto do povo, Benjamin sustenta que o que dá origem 
ao direito é o destino. E enquanto a interpretação de Derrida para esse ensaio situa 
o messiânico na operação performativa pela qual o próprio direito se origina (e o 
mesmo vale para o poder que estabelece o direito, para o destino e para a esfera 
mítica), está claro que, para Benjamin, o messiânico está associado com a destrui‑
ção do próprio quadro legal, uma alternativa distinta ao poder mítico. No que 
resta de minha análise, gostaria de examinar essa distinção entre destino e violên‑
cia divina, de considerar as implicações da noção benjaminiana de messiânico para 
o problema da crítica.

Violência, destino e o direito

Se consideramos o problema das condições fundadoras da violência do Estado, 
vamos lembrar que, em “Crítica da violência”, Benjamin está fazendo pelo menos 
dois tipos de distinções sobrepostas, uma entre violência fundadora do direito e 
violência mantenedora do direito, e outra entre violência mítica e violência divina. 
Como é no contexto da violência mítica que recebemos o relato da violência fun‑
dadora e da mantenedora do direito, então analisemos primeiro esse aspecto para 
entendermos o que está em jogo. A violência origina um sistema de direito, e essa 
violência fundadora do direito é do tipo que atua sem justificação. O destino 
produz o direito, mas o faz primeiro manifestando a fúria dos deuses. Essa fúria 
toma a forma do direito, mas um direito que não serve para nenhum fim particu‑
lar. Ele constitui um puro meio; seu fim, por assim dizer, é a própria manifestação. 

9 Hannah Arendt, “On Violence”, em Crises of the Republic (Nova York, Harcourt Brace Jovanovich, 1972),  
p. 103 ‑98 [ed. bras.: Sobre a violência, trad. André Duarte, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2010].
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Para mostrar isso, Benjamin recorre ao mito de Níobe. Seu maior erro foi dizer 
que ela, uma mortal, era superior a Leto e mais fértil que ela, a deusa da fertilida‑
de. Ela ofendeu Leto profundamente e também buscou, por meio de seu ato de 
fala, destruir a distinção entre deuses e humanos. Quando Ártemis e Apolo chegam 
para levar embora os filhos de Níobe como punição por sua afirmação ultrajante, 
podemos entender que, no sentido de Benjamin, esses deuses estão estabelecendo 
um direito. Mas essa atividade criadora do direito não deve ser entendida, em 
primeiro lugar, como punição ou penitência* por um crime cometido contra um 
direito já existente. O orgulho de Níobe, nas palavras de Benjamin, não transgride 
o direito; se o transgredisse, teríamos de considerar que o direito já existia antes da 
transgressão. Na verdade, com a petulância de seu ato de fala, ela desafia ou pro‑
voca o destino. Ártemis e Apolo agem, portanto, em nome do destino, ou tornam‑
‑se o meio pelo qual o destino se institui. O destino vence essa batalha, e um 
resultado do triunfo do destino é justamente o estabelecimento do próprio direito 
(CV, p. 147).

Em outras palavras, a lenda de Níobe ilustra a violência instauradora do direi‑
to porque os deuses reagem a uma injúria estabelecendo um direito. A injúria não 
é vivida primeiro como infração ao direito; antes, ela se torna a condição precipi‑
tante do estabelecimento do direito. Desse modo, o direito é a consequência espe‑
cífica de um ato de fúria que responde a uma injúria, mas nem a injúria nem a 
fúria estavam antes circunscritas pelo direito.

Essa fúria age performativamente para marcar e transformar Níobe, definindo‑
‑a como a culpada que assume a forma de uma rocha. O direito, portanto, petri‑
fica o sujeito, interrompendo a vida no momento da culpa. E embora Níobe 
continue viva, ela está paralisada nesse viver: torna ‑se permanentemente culpada, 
e a culpa transforma em rocha o sujeito que a carrega. A penitência que os deuses 
lhe impõem é aparentemente infinita, bem como sua reparação. De certo modo, 
ela representa a economia da penitência e da reparação infinitas que alhures Ben‑
jamin afirma pertencer à esfera do mito10. Ela é parcialmente enrijecida, endure‑
cida na culpa e pela culpa, mas ainda cheia de tristeza, lamentando eternamente 
naquele manancial petrificado. A punição produz o sujeito vinculado pelo direito – 
responsabilizável, punível e punido. Ela seria morta por inteiro pela culpa se não 
fosse sua tristeza, suas lágrimas; portanto, é algo significativo que Benjamin retorne 

* No original, retribution. O termo alemão que Butler assim traduz é Sühne, que em português costuma ser 
traduzido como “expiação” ou “penitência”. Para designar a expiação, no entanto, Butler usa expiation. Para manter 
essa distinção, traduzimos expiation por “expiação” e retribution por “penitência”, opção adotada em algumas tra‑
duções de Benjamin. Vale destacar, porém, que retribution tem conotações negativas e sentidos que extrapolam o 
significado de “retribuição” em português. Em suas conotações negativas, além de significar “castigo”, retribution 
também pode ser uma punição divina que expurga os pecados, ou uma retaliação ou represália – sentidos clara‑
mente discerníveis em determinados argumentos de Butler. (N. T.)
10 Benjamin associa a expiação e a punição com o mito tanto nesse ensaio quanto em outros do mesmo período. 
Ele também opõe claramente a operação da crítica ao mito, que, na visão dele, trava uma guerra contra a verdade. 
Ver, por exemplo, Walter Benjamin, “Goethe’s Elective Affinities”, em Walter Benjamin: Selected Writings, v. 1, 
1913 ‑1926 (orgs. Marcus Bullock e Michael W. Jennings, Cambridge, Harvard University Press, 1996), p. 297 ‑362 
[ed. bras.: “As afinidades eletivas de Goethe”, trad. Mônica Krausz Bornebusch, em Ensaios reunidos: escritos sobre 
Goethe, São Paulo, Duas Cidades/Editora 34, 2009, p. 11 ‑121]. Esse ensaio foi escrito entre 1919 e 1922.
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a essas lágrimas quando considera o que é liberado com a expiação da culpa (CV, 
p. 150 ‑1). A culpa de Níobe, inicialmente, é imposta de fora. É importante lembrar 
que ela só se torna responsável pela morte dos filhos por meio de uma causalidade 
mágica. Afinal, eles não são assassinados pela mão dela, embora ela assuma a res‑
ponsabilidade por esse assassinato como consequência do golpe desferido pelos 
deuses. Pode parecer, assim, que a transformação de Níobe em sujeito legal envol‑
va redefinir a violência exercida pelo destino como uma violência que se segue da 
própria ação de Níobe, e pela qual ela, como sujeito, assume responsabilidade 
direta. Ser um sujeito nesses termos é assumir a responsabilidade por uma violên‑
cia que precede o sujeito e cuja operação é ocluída por ele, que passa a atribuir a 
violência que sofre a seus próprios atos. A formação do sujeito que oclui a operação 
da violência ao se estabelecer como única causa do que sofre é, portanto, mais uma 
operação dessa violência.

Curiosamente, o destino caracteriza o modo como o direito se estabelece, mas 
não explica como o direito, ou a coerção legal em particular, pode ser desfeito e 
destruído. Em vez disso, estabelece as condições coercitivas do direito manifestan‑
do o sujeito da culpa; seu efeito é vincular a pessoa ao direito, colocando o sujeito 
como única causa do que sofre e mergulhando ‑o numa forma de responsabilização 
dominada pela culpa. O destino também explica a tristeza perene que brota desse 
sujeito, mas, para Benjamin, não se pode descrever como destino o esforço para 
abolir as condições de coerção. Para entender essas condições, devemos passar do 
destino para Deus – ou do mito, a esfera a que pertence o destino, para o divino, 
a esfera a que pertence certa destruição não violenta. Embora não esteja de todo 
claro no que consiste exatamente essa destruição não violenta, ela parece ser o tipo 
de destruição que Benjamin imagina direcionada ao próprio quadro de referência 
legal, e, nesse sentido, seria distinta da violência por este exigida e empreendida.

De maneira bem abrupta, no final de seu ensaio, Benjamin conclui que a abo‑
lição de toda violência legal se torna obrigatória (CV, p. 150). Mas não sabemos 
se essa é uma violência exercida por sistemas legais específicos ou uma violência 
que corresponde ao direito de maneira mais geral. Sua discussão prossegue no 
nível geral, o que leva o leitor a supor que é o direito em geral que Benjamin vê 
como um problema. Quando escreve que a abolição de toda violência legal é 
obrigatória, pode parecer que ele diz isso no momento e em determinado contex‑
to que permanece indefinido no ensaio.

Antes, ele tinha feito a distinção entre a greve geral política, que é instaurado‑
ra do direito, e a greve geral proletária, que destrói o poder do Estado e, com ele, 
a força coercitiva que garante o caráter vinculante de todo direito – a própria 
violência legal. Ele afirma que o segundo tipo de greve é destrutivo, mas não vio‑
lento (CV, p. 143). Aqui ele já propõe uma forma não violenta de destrutibilidade. 
Nas últimas páginas, ele recorre a uma discussão de Deus para exemplificar e en‑
tender essa forma não violenta de destrutibilidade. Certamente pode ‑se dizer que 
Deus tem algo a ver com a greve geral proletária, pois ambos são considerados 
destrutivos e não violentos ao mesmo tempo. Deus também tem a ver com o que 
Benjamin chama de anarquismo, e não com a instauração do direito. Desse modo, 
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se pensarmos que Deus é aquele que nos dá o direito ou que, por meio de Moisés, 
transmite um preceito do que deveria ser o direito, precisaremos considerar mais 
uma vez que o mandamento não é a mesma coisa que o direito positivo, o qual 
mantém seu poder pela coerção: como forma de direito, o mandamento é justa‑
mente não coercitivo e inimputável. 

Se o que é divino na violência divina não instaura nem mantém o direito, fi‑
caremos num dilema sobre qual é a melhor maneira de entender o mandamento 
e, em particular, seu equivalente político. Para Rosenzweig, o mandamento, sem 
nenhuma dúvida, não é exemplo de violência legal ou coerção11. Pensamos no Deus 
de Moisés como quem instaura o mandamento, e, no entanto, Benjamin não vê 
o mandamento como exemplo de instauração do direito. Para ele, o mandamento 
estabelece um ponto de vista sobre o direito que leva à sua destruição como coer‑
citivamente vinculante. Entender o mandamento como exemplo de violência di‑
vina pode parecer estranho, principalmente quando o mandamento citado por 
Benjamin é “Não matarás”. Mas e se o sistema legal positivo ao qual estamos 
vinculados exigir que matemos? Ao contrariar a legitimidade desse sistema legal, 
o mandamento se tornaria um tipo de violência que se opõe à violência? Para 
Benjamin, essa violência divina tem o poder de destruir a violência mítica. Deus 
é o nome daquilo que se opõe ao mito.

É importante lembrar que o poder divino não só destrói o poder mítico, mas 
também expia. Isso sugere que o poder divino age sobre a culpa num esforço de 
anular seus efeitos. A violência divina age sobre a instauração da lei e todo o campo 
do mito, buscando expiar aquelas marcas de más ações em nome de um perdão que 
não assume expressão humana. O poder divino executa então seu ato, seu ato des‑
trutivo, mas apenas se o poder mítico tiver constituído o sujeito culpado, sua 
transgressão punível e um quadro legal para a punição. Curiosamente, para Benja‑
min, o Deus judaico não leva à culpa e, por isso, não está associado aos terrores da 
repreensão. Na verdade, o poder divino é descrito como letal sem derramar sangue. 
Ele atinge os entraves legais pelos quais o corpo foi petrificado e condenado à tris‑
teza infinita, mas, na perspectiva de Benjamin, não atinge a alma do vivente. Na 
verdade, a violência divina age em nome da alma do vivente. Por conseguinte, 
também deve ser a alma do vivente que é posta em risco pelo direito que paralisa o 
sujeito pela culpa. Essa culpa ameaça se tornar uma espécie de assassinato da alma. 
Ao distinguir entre a alma do vivente e a “vida” em si, Benjamin nos incita a levar 
em consideração que valor tem a vida uma vez que a alma tenha sido destruída. 

Quando perguntamos o que motiva essa virada contra a violência legal, essa 
obrigação de destruir a violência legal, Benjamin se refere à “culpa inerente à mera 
vida natural” (CV, p. 151). Em “As afinidades eletivas de Goethe”, ele esclarece 
que a “culpa natural” não é ética e não é o resultado de nenhuma transgressão: 

com o desvanecimento da vida sobrenatural no homem, sua vida natural torna ‑se 
culpa, mesmo que em seu agir não cometa nenhuma falta em relação à moralidade. 

11 Franz Rosenzweig, The Star of Redemption, cit., p. 191 ‑2.
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Pois agora está no território da mera vida, o qual se manifesta no ser humano enquan‑
to culpa.12

Ele não desenvolve essa ideia de vida natural em “Crítica da violência”, embo‑
ra se refira em outro momento do ensaio à “mera vida” (blosse Leben). Escreve ele: 
“A violência mítica é violência sangrenta [Blutgewalt] exercida, em favor próprio 
[um ihrer selbst], contra a mera vida; a violência divina e pura se exerce contra toda 
a vida, em favor do vivente [reine Gewalt uber alles Leben um des Lebendigen]” (CV, 
p. 151 ‑2). O direito positivo, portanto, busca restringir a vida “em favor próprio”, 
mas o poder divino não salvaguarda a vida em si, e sim a vida apenas em favor “do 
vivente”. Quem constitui “o vivente” nessa noção? Não podem ser todos os que 
simplesmente vivem, pois a alma do vivente é diferente, e o que é feito “em favor 
do vivente” pode muito bem envolver a aniquilação da mera vida. Isso parece 
claro quando Benjamin se refere, por exemplo, à situação de Coré como exemplo 
de violência divina, uma cena bíblica em que uma comunidade inteira é aniquila‑
da pela fúria de Deus por não ter se mantido fiel à palavra dele (CV, p. 151).

Desse modo, é com certa consternação que devemos perguntar se o mandamen‑
to “Não matarás” busca salvaguardar a vida natural ou a alma do vivente, e como 
ele diferencia as duas coisas. A vida em si não é um fundamento necessário ou su‑
ficiente para ser contraposto ao direito positivo, mas a “alma” do vivente pode ser. 
Essa oposição pode se dar em favor do vivente, ou seja, em favor de quem está vivo 
em virtude da alma ativa ou vivente. Sabemos, por um trecho no início do ensaio, 
que se deve “evitar resolutamente o mal ‑entendido do direito natural, segundo o 
qual este sentido consiste na diferenciação entre uma violência para fins justos e 
[uma] para fins injustos” (CV, p. 125). A violência que ele chama de “divina” não 
se justifica por um conjunto de fins, mas constitui um “puro meio”. O mandamen‑
to “não matarás” não pode ser uma lei na ordem das leis que são destruídas. Deve 
ele mesmo ser um tipo de violência que se contrapõe à violência legal da mesma 
maneira que a mera vida controlada pelo direito positivo difere da alma do vivente, 
que continua sendo o foco da injunção divina. Numa virada bastante peculiar, 
Benjamin parece interpretar o mandamento de não matar como um mandamento 
de não matar a alma do vivente, e, portanto, um mandamento para exercer violên‑
cia contra o direito positivo que é responsável por tal assassinato.

Um exemplo do controle que o direito positivo exerce sobre a mera vida é a 
pena capital. Ao se opor à violência legal, Benjamin parece agora se opor à pena 
de morte como a forma de violência imposta legalmente que articula e exemplifi‑
ca de modo mais completo a violência do direito positivo. Em contraste com um 
direito que poderia sentenciar e sentenciaria um sujeito à morte, o mandamento 
representa um direito que atua justamente para salvaguardar algum sentido da vida 
contra tais punições, mas que sentido? Claramente não se trata de uma vida sim‑
plesmente biológica, mas do estado mortuoso induzido pela culpa, a condição 
pétrea de Níobe com suas lágrimas infindáveis. No entanto, é em nome da vida 

12 Walter Benjamin, “As afinidades eletivas de Goethe”, cit., p. 32.
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que se daria a expiação de Níobe, o que nos leva a perguntar se a expiação da 
culpa é, de algum modo, uma motivação ou um fim para a revolta contra a vio‑
lência legal. Os vínculos da responsabilização a um sistema legal que se atribui a 
prerrogativa da pena de morte serão rompidos por uma revolta contra a própria 
coerção legal? Será que algo na reivindicação do “vivente” motiva a greve geral que 
expia a culpa, que por sua vez mantém o controle da coerção legal sobre o sujeito? 
O desejo de libertar a vida de uma culpa assegurada pelo contrato legal com o Estado 
seria um desejo que dá origem a uma violência contra a violência, uma violência que 
busca libertar a vida de um contrato de morte com o direito, uma morte da alma vi‑
vente pela força cada vez mais dura da culpa. Essa é a violência divina que se move 
sobre a humanidade, como uma tempestade, para apagar todos os traços de culpa, 
uma força expiadora divina, portanto, e não uma penitência.

A violência divina não atinge o corpo ou a vida orgânica do indivíduo, e sim 
o sujeito formado pelo direito. Ela purifica o culpado não da culpa, mas de sua 
imersão no direito, e assim dissolve os elos de responsabilização decorrentes do 
próprio Estado de direito. Benjamin deixa essa ligação explícita quando se refere 
ao poder divino como um poder puro que “se exerce contra toda a vida, em favor 
do vivente” (CV, p. 152). O poder divino constitui um momento de expiação que 
ataca sem derramar sangue. A separação desse status legal do ser vivente (que seria 
uma expiação ou libertação desse ser vivente das amarras do direito positivo) é 
justamente o efeito do golpe, do ataque, e seu efeito sem sangue. 

Mas se essa violência pode envolver a aniquilação das pessoas, como na história 
de Coré, ou se é baseada numa distinção questionável entre uma vida natural e a 
alma do vivente, será ela verdadeiramente sem sangue? Existe um platonismo tá‑
cito presente na ideia da “alma do vivente”? Gostaria de defender que não há ne‑
nhum significado ideal ligado a essa noção de “alma”, pois ela pertence 
exatamente àqueles que são viventes, e espero deixar claro, na discussão com que 
concluo este texto, como isso funciona. 

Em nome do vivente

Benjamin começa a articular a distinção entre vida natural e alma do vivente 
quando afirma que a violência pode ser aplicada “de maneira relativa, com respei‑
to a bens, direito, vida e que tais”, mas nunca aniquila a alma do vivente (die 
Seele des Lebendigen) de maneira absoluta (CV, p. 152). Embora a violência divina 
seja violência, ela nunca é “aniquiladora” no sentido absoluto, apenas de maneira 
relativa. Como entendemos esse uso da expressão de maneira relativa (relativ)? E 
como exatamente Benjamin pode dizer em seguida que essa tese não confere aos 
seres humanos o poder de usar a violência letal uns contra os outros? A pergunta 
“Posso matar?” encontra sua resposta irredutível (Unverruckbare: inalterável, fixa‑
do – literalmente, incapaz de enlouquecer ou desviar do caminho) no mandamen‑
to “Não matarás”. Que o mandamento seja irredutível ou inalterável não significa 
que não possa ser interpretado e até contestado. Quem se atenta para o manda‑
mento “na sua solidão tem de se confrontar [sich auseinanderzusetzen] com ele e 
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assumir, em casos extremos [ungeheuren], a responsabilidade de não o levar em 
conta” (CV, p. 153).

Em oposição à cena mítica em que a ação movida pela raiva estabelece um di‑
reito punitivo, o mandamento exerce uma força que não é igual à de ser marcado 
pela culpa. A palavra divina, se é performativa, é um ato de fala perlocucionário 
que, para se consolidar, precisa fundamentalmente ser apreendido. Só funciona por 
meio de sua apropriação, e isso certamente não é garantido. Benjamin descreve os 
poderes não despóticos do mandamento: “este permanece inaplicável, incomensu‑
rável, em relação ao ato consumado” (CV, p. 152), o que sugere que qualquer temor 
provocado pelo mandamento não vincula imediatamente o sujeito ao direito por 
meio da obediência. No exemplo do direito mítico, a punição instila a culpa e o 
medo, e Níobe exemplifica a punição reservada a quem se comparar aos deuses.

O mandamento de Benjamin não implica tais punições e carece de poder para 
impor as ações que requer. O mandamento, para Benjamin, não tem força de 
polícia. É inalterável, proferido, e se torna a ocasião para uma luta com o próprio 
mandamento. Não inspira medo nem exerce o poder de impor um julgamento 
depois do fato. Por isso, escreve ele: “Do mandamento não pode ser deduzido 
nenhum julgamento do ato” (CV, p. 152). Realmente, o mandamento não pode 
ditar a ação, forçar a obediência ou julgar quem cumpre ou não cumpre seu im‑
perativo. Em vez de constituir um critério de julgamento para um conjunto de 
ações, o mandamento funciona como diretriz (Richtschnur des Handelns). E o que 
o mandamento manda é uma luta com o mandamento cuja forma final não pode 
ser determinada de antemão. Na interpretação surpreendente de Benjamin, nos 
confrontamos com o mandamento na solidão.

Como forma de interpelação ética, o mandamento é aquilo com que cada in‑
divíduo deve se confrontar sem contar com nenhum modelo. Uma resposta ética 
ao mandamento é recusá ‑lo (abzusehen), mas mesmo assim deve ‑se assumir a 
responsabilidade por recusá ‑lo. A responsabilidade é algo que se assume em relação 
ao mandamento, mas ela não é ditada pelo mandamento. Na verdade, ela se dis‑
tingue claramente do dever e mesmo da obediência. Se há um confronto, então há 
algum aspecto de liberdade. Não se é livre para ignorar o mandamento. Deve ‑se, 
digamos, confrontar ‑se consigo mesmo em relação a ele. Mas o confronto consigo 
pode gerar um resultado, uma decisão, um ato que recusa ou altera o mandamen‑
to, e, nesse sentido, a decisão é o efeito de uma interpretação ao mesmo tempo 
compelida e livre.

Seria de esperar que Benjamin salvaguardasse o valor da vida em relação à 
violência e criasse uma noção de violência não violenta para nomear essa ação de 
salvaguarda, esse golpe contra as amarras do direito, essa expiação da culpa e reno‑
vação da vida. Mas ele deixa claro que quem valoriza mais a existência do que a 
felicidade e a justiça endossa uma posição que é tanto “falsa” quanto “ignóbil” 
(niedrig). Benjamin discorda do entendimento da “existência” como “mera vida” 
e sugere que existe “uma verdade poderosa” na proposição de que a existência deve 
ser mais valorizada que a felicidade e a justiça: se considerarmos que a existência e 
a vida designam “a condição de composto irredutível do ‘homem’ [...], o homem 
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não se reduz à mera vida do homem” (CV, p. 154). Como fica claro quando Ben‑
jamin concorda com a visão judaica de que matar em autodefesa não é proibido 
pelo mandamento, o mandamento contra o assassínio não se baseia no sagrado 
(heiligkeit) da própria vida (noção correlata à culpa), mas em outra coisa. Ele não 
recusa a noção do sagrado ao tentar estabelecer os fundamentos e objetivos do 
mandamento contra o assassínio, mas quer claramente distinguir entre o que é 
sagrado na vida e a vida natural ou a mera vida.

Quando Benjamin se refere àquela vida no homem “que existe idêntica na vida 
terrena, na morte e na continuação da vida” (CV, p. 154), por um momento fica‑
mos tentados a interpretar que ele endossa uma doutrina sobrenatural da alma ou 
do sagrado. Mesmo assim, ele apenas se refere ao sagrado por um apelo parentéti‑
co: “[Não importa] quão sagrado seja o homem [so heilig der Mensch ist] [...], tão 
pouco o são os seus estados”, o que inclui a vida corporal e sua susceptibilidade. 
O que é sagrado é um sentido restrito da vida que é idêntico nesta vida e no pós‑
‑morte, mas que sentido isso faz para nós? Benjamin apenas apresenta o problema 
do sagrado e da justiça no contexto de uma conjectura, sugerindo que pertence a 
um futuro indefinido, se é que haverá um. Como entender o que Benjamin afirma? 
Será esse apelo a outra vida, a um sentido de vida para além do corpo, a tática do 
“terrorista intelectual” (der geistige Terrorist) que fornece os “fins” que justificam a 
violência? Isso parece em desacordo com a afirmação anterior de que a violência 
divina não age de acordo com fins específicos, e sim como puro meio. Com isso, 
ele parece sugerir que a violência divina consuma um processo, mas não o “causa”, 
que não podemos separar os “fins” que ela atinge dos “meios” pelos quais eles são 
atingidos, e que cálculos instrumentais desse tipo são aqui deixados de lado.

Vamos primeiro entender esse sentido restrito de vida que surge na conjectura 
de Benjamin. Se existe algo de sagrado ou divino nesse sentido restrito de vida, 
parece ser justamente aquilo que se contrapõe à culpa e à violência impositora do 
direito positivo. Consistiria no que resiste ou age contra aquela forma de violência 
legal, e vimos que esse tipo de contraviolência hostil é em si a expressão do que 
permanece desvinculado, sem culpa ou expiado. Nesse ensaio, no entanto, vemos 
que a violência divina está associada à greve geral proletária e ao que é revolucio‑
nário, e isso, por sua vez, está ligado ao que contesta e devasta o quadro legal do 
Estado. Minha sugestão é a de que esse sentido sagrado ou divino da vida também 
se associa ao anárquico, ao que está além ou fora de princípio. Já vimos esse mo‑
mento anárquico quando a pessoa solitária é vista como aquela que se confronta, 
sem modelo ou razão, com o mandamento. Trata ‑se de um confronto anárquico, 
que acontece sem recurso ao princípio, que acontece entre o mandamento e quem 
deve agir em relação a ele. Razão nenhuma liga os dois. Nessa aceitação ‑do‑
‑mandamento solitária, existe um momento não generalizável que destrói a base 
do direito, momento este evocado por outro direito em nome da vida e com a 
esperança de um futuro para o vivente fora das amarras da coerção, da culpa e da 
responsabilização que mantêm inconteste o status quo legal. A destruição ou a 
aniquilação do poder do Estado não pertence nem à violência instauradora nem à 
mantenedora do direito. Embora uma época se funde por meio dessa abolição ou 
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destruição revolucionária da violência legal, direito nenhum é criado desse lugar, 
e a destruição não faz parte de uma nova elaboração do direito positivo. Existe uma 
permanência estranha dessa destruição, e isso faz sentido se consideramos que o 
momento anarquista, em um esforço para lidar com o mandamento, destrói a base 
do direito positivo. Também faz sentido quando consideramos o significado teo‑
lógico do messiânico – com o qual o próprio Benjamin lida nesse ensaio –, que 
não só permeia o sentido restrito de vida que estamos investigando, como também 
se opõe à interpretação platônica desse entendimento da alma. 

O anarquismo (ou destruição) a que Benjamin se refere não deve ser entendi‑
do como mais um tipo de Estado político, tampouco como uma alternativa ao 
direito positivo. Antes, ele se repete constantemente como a condição do direito 
positivo e como seu limite necessário. Não prognostica uma época ainda por vir, 
mas subjaz à violência legal de todos os tipos, constituindo o potencial para a 
destruição que subscreve cada ato ao qual o sujeito está vinculado pelo direito. Para 
Benjamin, a violência fora do direito positivo é representada ao mesmo tempo 
como revolucionária e divina – nesses termos, ela é pura, imediata, genuína. Ela 
lança mão da linguagem em que Benjamin descreve a greve geral proletária, a 
greve que põe de joelhos todo um sistema legal. Há algo de especulativo aqui 
quando Benjamin afirma que a violência expiatória não é visível aos homens e está 
ligada às formas eternas: a vida no homem existe de maneira idêntica na vida 
terrena, na morte e na continuação da vida. Ao ler “Crítica da violência” junto 
com o “Fragmento teológico ‑político”13, escrito mais ou menos na mesma época, 
percebemos afirmações dignas de uma consideração cuidadosa: primeiro, que nada 
histórico pode dizer respeito ao messiânico; segundo, que essa violência expiatória 
pode se manifestar tanto numa guerra verdadeira quanto no juízo divino da mul‑
tidão sobre o criminoso (CV, p. 156).

Nesse ponto, ainda parece haver motivo para preocupação. Estaria Benjamin 
oferecendo uma justificação para uma guerra verdadeira fora de toda legalidade ou 
para que a multidão se revolte e ataque um criminoso que apenas ela própria con‑
sidera como tal? Sua referência final à execução sagrada também parece evocar 
imagens semelhantes das massas sem lei revoltando ‑se para praticar todo tipo de 
violência física em nome de alguma força sagrada. Será que, com isso, Benjamin 
estaria surfando na “vaga antiparlamentar” que perigosamente o aproximaria do 
fascismo? Ou a dita execução sagrada ataca apenas as reivindicações totalizantes  
do direito positivo? Ele já havia dito que a violência divina ou sagrada não deve 
ser justificada por um conjunto de fins, embora pareça afirmar que, na violência 
divina, existe uma relação específica entre o ator e o divino14.

Por fim, como interpretamos aqui suas afirmações? Benjamin não conclama 
à violência, e sim sugere que a destruição já existe como pressuposto do direito 

13 Walter Benjamin, “Fragmento teológico ‑político”, em O anjo da história, cit., p. 21 ‑4; publicado originalmen‑
te em Walter Benjamin, Kritik der Gewalt und andere Aufsätze, cit., p. 95 ‑6.
14 A razão do mandamento, escreve Benjamin, deve ser encontrada “não mais naquilo que o homicídio faz ao 
assassinado, mas no que ele faz a Deus e ao autor desse ato” (CV, p. 153).
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positivo, e, na verdade, da própria vida. O sagrado não designa o que é eterno, a 
menos que consideremos a própria destruição um tipo de eternidade. Além disso, 
a noção de sagrado invocada por Benjamin pressupõe que a destruição pode não 
ter fim e não é redimida nem pela imposição das leis, nem por uma história te‑
leológica. Nesse sentido, a destruição é, ao mesmo tempo, o momento anárquico 
em que a apropriação do mandamento ocorre e o ataque ao sistema legal positivo 
que agrilhoa os sujeitos à culpa sem vida. É também messiânica num sentido 
bastante preciso.

Consideremos então o significado exato de destruição na concepção messiâni‑
ca com que Benjamin trabalha. Vejamos primeiro sua afirmação, no “Fragmento”, 
de que “na felicidade tudo o que é terreno aspira à sua dissolução [im Glück erstrebt 
alles Irdische seinen Untergang]” (FT, p. 24). Essa dissolução ou queda não aconte‑
ce de uma só vez, mas continua a acontecer, faz parte da própria vida e pode 
muito bem constituir justamente o que é sagrado na vida, aquilo que se quer dizer 
com “a alma do vivente”. Para o Benjamin de “Fragmento teológico ‑político”, o 
homem interior, ligado à preocupação ética, é o lugar da intensidade messiânica. 
Isso faz sentido se tivermos em mente o confronto solitário com o mandamento 
que constitui a ideia de responsabilidade em Benjamin, ideia que encontra resso‑
nâncias na posição de Lévinas e que continua sendo radicalmente diferente da 
obediência forçada e oposta a ela. A intensidade messiânica do homem interior é 
condicionada ou provocada pelo sofrimento, entendido como infortúnio ou des‑
tino. Sofrer em razão do destino é exatamente não ser a causa do próprio sofrimen‑
to, é sofrer fora do contexto da culpa, como consequência de acidentes ou forças 
além de seu próprio controle. No entanto, quando o destino consegue criar o di‑
reito positivo, vemos uma importante transmutação desse sentido de destino. O 
direito forjado pelo destino consegue fazer o sujeito acreditar que é responsável 
por seu próprio sofrimento na vida, que seu sofrimento é consequência causal de 
suas ações. Em outras palavras, o destino causa um sofrimento que o direito então 
atribui ao sujeito como sendo de sua própria responsabilidade.

É claro, isso não equivale a dizer que não existe, ou não deveria existir, res‑
ponsabilidade. Pelo contrário. Mas o objetivo de Benjamin é mostrar pelo menos 
três pontos interligados: (1) que a responsabilidade tem de ser entendida como 
uma forma solitária, embora anarquista, de enfrentar uma exigência ética, (2) que 
a obediência forçada ou coagida assassina a alma e destrói a capacidade da pessoa 
de se haver com a exigência ética que lhe é imposta, e (3) que o quadro de refe‑
rência da responsabilização legal não pode nem interpelar nem retificar as plenas 
condições do sofrimento humano. O sofrimento a que Benjamin se refere é um 
sofrimento tão extenso quanto a vida, que não pode ser resolvido de maneira 
decisiva dentro da vida e que não tem explicação causal ou teológica adequada. 
Não há uma boa razão para esse sofrimento, tampouco aparecerá uma boa razão 
com o tempo. O messiânico ocorre precisamente nessa conjuntura, em que a 
dissolução parece ser eterna. 

No “Fragmento”, a dissolução perpétua da felicidade humana estabelece  
a transitoriedade como eterna. Isso não significa que haja apenas ou sempre a 
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dissolução, e sim que o ritmo da transitoriedade é recorrente e sem fim. O que se 
chama imortalidade, na visão dele, corresponde a uma restituição “que conduz à 
eternidade de uma dissolução; e o ritmo dessa ordem do profano eternamente 
transitório, transitório na sua totalidade, na sua totalidade espacial, mas também 
temporal, o ritmo da natureza messiânica, é a felicidade” (FT, p. 24). Para Benja‑
min, a felicidade deriva da apreensão do ritmo da transitoriedade. De fato, a di‑
mensão rítmica do sofrimento se torna a base da forma paradoxal da felicidade à 
qual ela é pareada. Se o ritmo do messiânico é a felicidade, e o ritmo consiste na 
compreensão de que tudo está fadado a se extinguir, a passar por sua dissolução, 
então esse ritmo, o ritmo da própria transitoriedade, é eterno, e é justamente o que 
conecta a vida interior da pessoa que sofre àquilo que é eterno. Isso parece explicar 
aquele sentido restrito de vida invocado pelo mandamento. Não é o oposto da 
“mera vida”, pois a transitoriedade certamente caracteriza a mera vida, mas é a mera 
vida apreendida como o ritmo da transitoriedade, e isso nos fornece uma perspec‑
tiva contrária à ideia de que a própria vida é pecaminosa, de que a culpa deve nos 
vincular ao direito e de que o direito deve, portanto, exercer uma violência neces‑
sária sobre a vida.

Por conseguinte, existe uma certa correlação entre a vida interior e um sofri‑
mento que é eterno, isto é, irrestrito à vida desta ou daquela pessoa. A vida interior, 
agora entendida como sofrimento, é também a condição não generalizável do 
confronto com o mandamento de não matar; mesmo que o mandamento seja 
contestado, ele deve ser sofrido. Esse confronto e esse sofrimento solitários também 
são o significado do anarquismo que motiva atitudes fatais para o direito coerciti‑
vo. O direito coercitivo visa transformar todo sofrimento em defeito, todo infor‑
túnio em culpa. Ao ampliar a responsabilização para além de seu domínio 
apropriado, no entanto, o direito positivo subjuga a vida e sua transitoriedade 
necessária, tanto seu sofrimento quanto sua felicidade. Ele transforma seus sujeitos 
em pedras lamuriosas. Se o direito positivo estabelece um sujeito responsabilizável 
pelo que sofre, então o direito positivo produz um sujeito impregnado de culpa, 
obrigado a assumir a responsabilidade por infortúnios que não se originam de seu 
próprio fazer, ou um sujeito que acha que, em virtude apenas de sua própria von‑
tade, pode pôr um fim a todo sofrimento. Embora certamente os seres humanos 
possam prejudicar uns aos outros, nem tudo que qualquer um de nós sofre pode 
ser ligado às ações dos outros. A expiação do sujeito culpado por meio da violência 
divina acontece quando a noção egocêntrica do sujeito como causa prejudicial é 
atenuada e oposta pela realização de um sofrimento que acusação nenhuma pode 
mitigar. Essa expiação livra o sujeito do narcisismo efêmero da culpa e promete 
devolver o sujeito à vida – não à mera vida, e não a algum além eterno, mas vida 
nesse sentido de transitoriedade sagrada. Uma transitoriedade eterna significa que 
ela nunca terá fim e, portanto, que o perecer modula o ritmo de toda vida. Benja‑
min, portanto, não defende a vida contra a morte, mas encontra na morte o ritmo, 
quando não a felicidade, da vida – uma felicidade que, para o sujeito, requer a 
libertação expiatória da culpa, uma expiação que resulta na anulação do próprio 
sujeito, a decomposição daquela existência pétrea.
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Nos primeiros escritos de Benjamin, ele se referiu a algo no campo da obra de 
arte que chamou de “violência crítica”, até “violência sublime”15. O que é vivente 
na obra de arte se move contra a sedução e a beleza. Apenas como um resto pétreo 
de vida é que a arte pode revelar alguma verdade. A obliteração da beleza requer a 
obliteração da aparência, que constitui o belo, e a obliteração da culpa requer  
a obliteração das marcas; então, no fim, tanto os signos quanto as marcas têm de 
ser detidos para que a obra de arte mostre sua verdade. Essa verdade deve assumir 
a forma da linguagem, da palavra no sentido absoluto (perspectiva que se mostra 
problemática por entender o campo visual como algo distinto do campo linguís‑
tico). Essa palavra, no sentido benjaminiano, confere unidade organizacional ao 
que aparece, embora ela mesma não apareça; ela constitui uma idealidade imbri‑
cada na esfera da aparência como estrutura organizadora.

Em “Crítica da violência” a palavra é o mandamento, o mandamento de não 
matar, mas ele só pode ser recebido se entendido como uma espécie de idealidade 
que organiza a esfera da aparência16. O que é sagrado na transitoriedade não se 
encontra fora dela, mas também não se reduz à mera vida. Se a condição de “mera 
vida” tem de ser superada pela transitoriedade sagrada, então a mera vida não 
justifica o mandamento que proíbe matar. Ao contrário, o mandamento se dire‑
ciona ao que é sagrado e transitório na vida humana, o que Benjamin chama de 
ritmo do messiânico, o qual constitui a base de uma apreensão não coercitiva da 
ação humana. Benjamin parece sugerir que a noção de uma transitoriedade extra‑
moral permite uma apreensão do sofrimento humano que expõe os limites de uma 
noção de moralidade baseada na culpa, a metalepse de uma causalidade moral que 
produz paralisia, autocensura e tristeza infinita. Mesmo assim, parece haver algo 
de uma tristeza infinita que Benjamin preserva desse relato. Afinal de contas, 
Níobe não só se arrepende do que fez, mas pranteia o que perdeu. A transitorie‑
dade excede a causalidade moral. Como resultado, pode ser que a imagem das 
lágrimas de Níobe nos faça entender a transição da violência mítica para a violên‑
cia divina. 

Níobe se orgulha de ser mais fértil que Leto, por isso Leto manda Apolo matar 
os sete filhos de Níobe. Ela continua se orgulhando, e Leto manda Ártemis 
matar suas sete filhas, embora algumas fontes digam que uma delas, Clóris, sobre‑
viveu. O marido de Níobe se mata, e Ártemis então transforma Níobe numa pedra 
de onde jorram lágrimas eternamente*. Há quem possa dizer que Níobe causou 
sua própria punição e é culpada de um orgulho arrogante. Mas acontece que foi 

15 Ver as observações de Benjamin sobre a “violência crítica” em “On Semblance”, escrito entre 1919 e 1920. Em 
Walter Benjamin: Selected Writings, v. 1, 1913‑1926, cit., p. 224, e em “As afinidades eletivas de Goethe”, cit., p. 92.
16 Benjamin afirma que “resta em todas as línguas e em suas composições, afora o elemento comunicável, um 
elemento não comunicável”, que, segundo ele, “no devir das línguas é aquele núcleo da pura língua”. Em “A tarefa 
do tradutor”, cit., p. 116.
* Algumas fontes dizem que Anfion, marido de Níobe, não se matou, mas foi assassinado por Apolo ao tentar se 
vingar da morte dos filhos. E quem transforma Níobe em pedra, na verdade, não é Ártemis, mas Zeus (ou “os 
deuses”, em algumas versões) – Níobe se refugia no monte Sípilo e apela aos deuses que acabem com seu sofrimen‑
to. Ela é então transformada num rochedo, mas suas lágrimas não deixam de cair. Conferir Junito de Souza Bran‑
dão, Mitologia grega, v. 1 (29. ed., Petrópolis, Vozes, 2009). (N. T.)
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Leto quem definiu a punição e ordenou o assassinato dos filhos de Níobe. Também 
foram os filhos de Leto, Apolo e Ártemis, que executaram sua autoridade legal, 
constituindo sua legitimidade retroativamente. É somente com essa punição que 
surge o direito, gerando o sujeito culpado e punível que efetivamente dissimula e 
realiza o poder instaurador do direito. Se a violência divina não estivesse envolvida 
na instauração do direito, mas mobilizasse o messiânico em seus poderes de expia‑
ção, o poder divino libertaria da culpa o sujeito punido.

Como seria a expiação de Níobe? Será que conseguimos imaginar? A justiça 
nesse caso exigiria uma conjectura, a abertura da possibilidade de conjectura? 
Podemos imaginar apenas que a rocha se dissolveria na água, e que sua culpa daria 
lugar a lágrimas infinitas. Não seria mais uma questão sobre o que ela fez para 
merecer tal punição, mas sobre qual sistema de punição impõe essa violência sobre 
ela. Podemos imaginá ‑la revoltando ‑se mais uma vez para questionar a brutalidade 
do direito, e podemos imaginá ‑la irradiando a culpa de sua arrogância ao recusar 
furiosamente a autoridade violenta exercida sobre ela, e uma dor infinita pela 
perda daquelas vidas. Se essa tristeza não tem fim, talvez também seja perene, até 
eterna, e nesse sentido a tristeza é tanto sua perda quanto parte da “dissolução” que 
liga a perda aos ritmos de destruição que constituem o que na vida é sagrado e o 
que na vida leva à felicidade. 

O incômodo em relação aos argumentos de Benjamin nesse ensaio inicial 
ainda tem muitas razões de ser, uma vez que ele não nos diz se é obrigatório se opor 
a toda violência legal, se ele apoiaria certas formas de obrigação que coercitivamen‑
te impedem quem está no poder de cometer violência, e se os sujeitos devem ter 
obrigações para com o Estado de alguma maneira. Está claro que ele não oferece 
um plano para o futuro, mas apenas mais uma perspectiva no tempo. O ensaio 
termina com uma nota de destruição em vez de transformação, e não elabora ne‑
nhum futuro. Mas isso não significa que não pode haver futuro. Antes, ele afirmou 
que, para Sorel, a greve geral proletária envolve um tipo de violência que, “enquan‑
to meio puro, é não violenta”. Para explicar isso, escreve ele: 

Com efeito, esta não acontece com a disposição de retomar o trabalho depois de con‑
cessões superficiais ou de qualquer modificação das condições de trabalho, mas com a 
resolução de retomar apenas um trabalho totalmente transformado, sem coerção por 
parte do Estado, uma subversão [ein Umsturz] que esse tipo de greve não apenas de‑
sencadeia, mas leva a sua completude [nicht so wohl veranlasst als vielmehr vollzieht]. 
(CV, p. 143)

Essa subversão que leva à completude liga a greve geral à violência divina. Esta, 
por sua vez, também rompe com modos de imposição coercitiva e se abre para um 
sentido de tempo que recusa a estrutura e a previsão teleológicas. Especificamente, 
o messiânico tolhe o desdobramento teleológico do tempo (o Messias jamais apa‑
recerá no tempo). O messiânico provoca expiação, suplantando a culpa, a peni‑
tência e a coerção com uma concepção mais ampla de sofrimento em relação a 
uma transitoriedade eterna ou recorrente. Nesse sentido, a crítica da violência legal 
de Benjamin nos obriga a manter em suspenso o que entendemos sobre vida, 
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perda, sofrimento e felicidade, e a questionar a relação entre sofrimento, “dissolu‑
ção” e felicidade para percebermos que acesso a transitoriedade concede ao que 
tem valor sagrado para se opor a um enfraquecimento da vida e uma perpetuação 
da perda por meio da violência de Estado. A transitoriedade sagrada pode perfei‑
tamente funcionar como o princípio que nos mostra o que faz com que a mera 
vida seja digna de proteção contra a violência de Estado. Ela também pode indicar 
por que o mandamento “Não matarás” funciona não como base teológica para a 
ação revolucionária, mas como fundamento não teleológico para a apreensão do 
valor da vida. Quando o sofrimento do sujeito passa a ser entendido como um 
ritmo de dissolução recorrente ou até eterno, o próprio sofrimento do sujeito pode 
se dissipar num ritmo recorrente de sofrimento, o sujeito não padece mais ou 
menos do que qualquer outro e o ponto de vista de primeira pessoa pode ser des‑
centrado – dissipando tanto a culpa quanto a vingança. Se essa dissolução recor‑
rente dá à vida seus ritmos de felicidade, essa felicidade não seria puramente pessoal 
em sentido nenhum.

Talvez também possamos discernir na discussão de Benjamin as condições da 
crítica, uma vez que é preciso primeiro se afastar da perspectiva do direito positivo 
para então poder questionar e lutar contra a violência pela qual ele se legitima e se 
fortalece para a autopreservação. O direito legitima a violência cometida em seu 
nome, e a violência se torna o modo de o direito se impor e se legitimar. O círcu‑
lo se quebra quando o sujeito arranca as amarras do direito, ou as vê subitamente 
removidas ou desfeitas, ou quando a multidão toma o lugar do sujeito e se recusa 
a exercer as exigências do direito, confrontando ‑se com outro mandamento cuja 
força é decididamente não despótica. O indivíduo que luta com o mandamento 
se assemelha à população que elege uma greve geral proletária, uma vez que ambos 
recusam a coerção e, nessa recusa, exercem uma liberdade deliberativa que sozinha 
serve como base da ação humana. Benjamin observa que, sob tais condições de 
uma rigorosa greve geral, especialmente quando as forças militares se recusam a 
fazer seu trabalho, a ação pode “diminuir o desdobramento da violência propria‑
mente dita” (CV, p. 144). Embora chamemos a greve de uma “ação” contra o 
Estado, ela é, como afirma Werner Hamacher, uma omissão17, o fracasso em de‑
monstrar, cumprir, endossar e assim perpetuar o direito do Estado. Se essa recusa 
do agir é em si violenta, ela se volta contra o próprio imperativo de agir, o que é 
uma maneira de eximir o direito de seu poder e de sua força ao recusar instaurá ‑lo 
repetidas vezes, ao recusar as repetições de execução pelas quais o direito se preser‑
va e se instaura como direito no decorrer do tempo. O direito pode e vai “sucum‑
bir”; o direito terá sua “dissolução”, que vai conectar essa ação com a destruição 
do que existiu historicamente em nome de um tempo novo e diferente – uma 
“subversão”, ou “rebelião”, como afirma Benjamin. Oferecer uma crítica é inter‑
romper e contestar o poder mantenedor do direito, abandonar nossa própria 
complacência com o direito, exercer uma criminalidade provisória que não mantém 

17 Ver Werner Hamacher, “Afformative, Strike”, em Andrew Benjamin e Peter Osborne (orgs.), Walter Benjamin’s 
Philosophy: Destruction and Experience (Londres, Routledge, 1993).



97

Walter Benjamin e a crítica da violência

o direito e, por isso, se encarrega de sua destruição. O fato de o ensaio de Benjamin 
terminar tão abruptamente deve ser entendido como a representação do mesmo 
término repentino que caracteriza a violência divina, a mesma operação da crítica 
sobre o modelo de destruição e subversão que transgride o tempo teleológico.

Imaginemos, por exemplo, que Apolo e Ártemis peçam à mãe que seja com‑
preensiva e se recusem a obedecer à sua ordem, ou que os militares, recusando ‑se 
a intervir em uma greve, entrem eles mesmos em greve, larguem suas armas, abram 
as fronteiras, se recusem a trabalhar nos postos de controle, cada membro aliviado 
da culpa que sustenta a obediência e a violência do Estado, e se preparem, em vez 
disso, para conter sua ação em razão da memória e antecipação de demasiada 
tristeza e pesar, tudo isso em nome do vivente.

Tempestades

Como veremos no próximo capítulo, o messiânico, para Benjamin, não con‑
siste num futuro por vir, mas em “centelhas” e “estilhaços” de outra época que 
estriam o presente. O messiânico não oferece promessa nenhuma sobre o futuro, 
mas transforma o presente no que Benjamin chamou de “tempo ‑do ‑agora” (Jetzt‑
zeit). Não está claro se podemos atingir um tempo ‑do ‑agora, se o tempo de agora 
pode despontar sobre nós, pois o presente não para de ser reivindicado pelo pas‑
sado, que exige o pagamento pelo que aconteceu, por meio de ciclos de penitência 
e vingança. Só é possível atingir o agora, ou de algum modo permitir que o agora 
aconteça, na condição de certa expiação. Será que Benjamin pode nos ajudar a 
pensar, por exemplo, sobre a guerra no sul do Líbano no segundo semestre de 2006, 
ou a guerra contra Gaza em 2008 ‑2009, e a perguntar mais especificamente se e 
como a ideia de “autodefesa” invocada pelo Estado de Israel atua a serviço da pe‑
nitência? Embora pareça razoável defender ‑se do ataque (uma conclusão razoável 
que, logicamente, se estenderia também à autodefesa palestina), sob que condições 
a autodefesa se desconecta do problema da autopreservação e age, ao contrário, 
como condição legitimadora da violência desenfreada? Talvez pareça estranho re‑
correr a uma noção de messiânico para combater uma noção equivocada de auto‑
defesa – afinal, o messiânico é justamente o que os colonos de direita reivindicam. 
Nós, da esquerda, não deveríamos recorrer a fundamentos seculares cada vez mais 
sólidos para nos opor à violência de Estado? Contra essas duas suposições muito 
razoáveis, sugiro que o messiânico – entendido não como nota promissória para o 
futuro, e tampouco como fundamento para reivindicar o direito à terra – pode 
perfeitamente envolver a suspensão da autodefesa como fundamento que legitima 
de maneira permanente a violência de Estado. Quando essa defesa se torna per‑
manente, não é mais possível distinguir entre seus usos legítimos e ilegítimos. Em 
outras palavras, justamente porque a defesa cumpre a função de legitimar o Estado, 
ela é sempre certa e sempre legítima, agindo em nome do Estado. Na minha opi‑
nião, isso tem consequências perigosas. É claro, não estou defendendo a autodes‑
truição como objetivo – isso seria absurdo. Estou oferecendo um modo de pensar 
e agir politicamente que não presume que a autodefesa e a autodestruição são as 
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duas únicas alternativas. Dentro de uma dialética tão fechada, nenhum pensamen‑
to é possível – e certamente nenhuma política que se possa apoiar.

Será que podemos recorrer às primeiras obras de Benjamin para pensar sobre 
o perdão e a expiação, e, a partir delas, considerar a penitência e suas artimanhas 
à luz das investidas militares recentes? Para fazer isso, quero voltar à figura da 
“tempestade” na obra inicial de Benjamin. Conhecemos a imagem mais claramen‑
te por causa do anjo em “Sobre o conceito de história”, em que ele diz que “do 
paraíso sopra uma tempestade que se emaranhou em suas asas e é tão forte que o 
anjo não pode mais fechá ‑las” (CH, p. 87)18. O que é essa estranha junção de 
violência e paraíso? O anjo não encara e não pode encarar o futuro, apenas olha 
para trás, e, em vez do desenvolvimento para a frente do nosso sentido comum de 
progresso histórico, ele vê apenas um monte de “escombros” que “cresce até o céu”. 
Que “o progresso” é essa tempestade também é um fato espantoso, pois há o olhar 
para trás e o acúmulo de escombros. E termos de entender de algum modo que a 
tempestade sopra do “paraíso” é enternecedor, pois o que se encontra no paraíso 
são esses escombros acumulados, um passado, por assim dizer, que aumenta à 
medida que seguimos adiante no tempo, ou seja, para trás. Se alhures Benjamin 
deixa claro que o progresso constitui uma noção unilinear do tempo que estabe‑
lece a homogeneidade e a continuidade como a substância da história, certamente 
a noção de “progresso” introduzida por esse anjo de boca escancarada e olhos es‑
bugalhados que é irrefutavelmente impulsionado contra sua vontade vai contra a 
noção que pertence aos conceitos de desenvolvimento histórico e sujeito volitivo. 
Também parece importante o fato de ser a figura de uma tempestade, e o anjo cujas 
asas foram tragadas por ela, que enfrentam a marcha conceitual que supostamen‑
te constitui o progresso tanto do desenvolvimento capitalista quanto de certas 
versões do materialismo histórico.

Em que sentido possível, então, a tempestade sopra do paraíso? O paraíso está 
mandando uma mensagem? Se sim, será do tipo que encontramos em Kafka, a 
mensagem imperial que nunca chega porque o mensageiro é tolhido por uma ar‑
quitetura infinitamente compactada e impenetrável? Se algo está sendo destruído, 
será talvez o próprio movimento adiante? E como devemos avaliar isso, quanto 
mais entender como uma figura para certo tipo de messianismo? Na verdade, se a 
figura da tempestade é o meio pelo qual Benjamin introduz uma noção específica 
do messiânico, estaremos corretos em pensar que o messiânico não é a mesma 
coisa que o progresso, e qualquer destruição provocada por ele será de algo que em 
si é destrutivo. Nesse mesmo texto, Benjamin determina a seguinte formulação 
como parte de sua resistência ao fascismo: “surgirá diante de nós nossa tarefa, a de 
instaurar o real estado de exceção” e “a chance deste [o fascismo] consiste, não por 
último, em que seus adversários o afrontem em nome do progresso como se este 
fosse uma norma histórica” (CH, p. 83). Se o progresso é uma norma desse tipo, 

18 Walter Benjamin, “Sobre o conceito de história”, em Michael Löwy, Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma 
leitura das teses “Sobre o conceito de história” (trad. Wanda Nogueira Caldeira Brant, trad. das teses Jeanne Marie 
Gagnebin e Marcos Lutz Müller, São Paulo, Boitempo, 2005).
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então determinada história, por necessidade, produzirá o futuro que a supera. É 
essa crença que agora é destruída, e seus destroços são o que o anjo vê claramente. 
Nenhum desenvolvimento histórico em curso superará o fascismo, apenas um 
estado de exceção que rompa com determinada fé no desenvolvimento histórico. 
Podemos entender esse estado de exceção, de boca escancarada, olhos esbugalhados, 
irresistível, nos termos do messiânico – não o messiânico do que está “por vir”, 
mas a característica messiânica do que Benjamin chama de “tempo ‑do ‑agora”? O 
que se consolida a partir do tipo de crítica do progresso proposta por Benjamin é 
“um conceito de presente como tempo ‑do ‑agora, no qual estão incrustados esti‑
lhaços do tempo messiânico” (CH, p. 140). 

Benjamin retornou muitas vezes ao problema do messiânico, associando ‑o em 
suas primeiras obras ao perdão e à perda de memória, mas passando em “Sobre o 
conceito de história” para a importância de recuperar uma história esquecida. Em 
seus primeiros anos de escrita (1913 ‑1920), estando muito próximo a Scholem, 
Benjamin procura entender o messiânico como ligado ao problema do perdão. E 
o perdão é formulado contra a penitência, não exatamente como seu oposto, mas 
como seu exterior. Se “progresso” e “desenvolvimento” sempre entendem o presen‑
te nos termos do futuro a que dá origem, ou do passado pelo qual é engendrado, 
então a penitência também sempre põe o presente à luz de um passado injurioso 
e um futuro de vingança e reparação. Em 1921, já estava claro que a expiação que 
Benjamin encontrou no perdão estava ligada à greve radical que livraria o traba‑
lhador e os cidadãos dos vínculos da obrigação para com um aparelho de Estado 
opressor, e que levaria à paralisação do aparelho de Estado. A questão não era re‑
cusar esta ou aquela política do Estado, mas negar o próprio Estado, uma negação 
que implica se libertar dos vínculos de culpa com os quais os regimes legais contam. 
Não podemos nos livrar dos vínculos da culpa sem antes dizer não ao Estado, mas, 
para dizer não, já precisamos estar libertados ou no processo de libertação. Uma 
coisa não leva à outra, mas as duas levam uma à outra ao mesmo tempo, e é essa 
simultaneidade que constitui o tempo presente da exceção.

Vale destacar que esse ato de “perdão” tem a imagem de uma “tempestade” – a 
primeira “tempestade” que encontro na obra de Benjamin –, e o seu propósito é 
exterminar todos os traços de culpa, todas as cifras que remontam a más ações. 
Poderíamos esperar que escombros ou ruínas sobrassem dessa tempestade, mas, 
curiosamente, seu poder peculiar é o de exterminar todo e qualquer traço de trans‑
gressão. Benjamin se refere, por exemplo, “ao significado imensurável do Juízo 
Final, daquele dia constantemente adiado que escapa com tanta determinação para 
o futuro depois do cometimento de cada má ação”. O juízo final, então, na verda‑
de não chega; é um encontro sempre adiado, e, nesse sentido, desfaz a ideia de um 
ajuste de contas final, em que as injúrias são reparadas e a penitência acontece (o 
que quer que ela possa ser). Como o juízo final é justamente o dia que nunca 
chega, o “vendaval tempestuoso do perdão” é o que o torna impossível. Assim como 
a mensagem imperial de Kafka, o julgamento felizmente nunca chega, e o motivo 
parece ser a destruição de todas as provas pela tempestade. O que vira escombros, 
no fim, é o próprio projeto da penitência.
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Benjamin escreve que

o significado [do Juízo Final] é revelado não no mundo do direito, onde domina a 
penitência, mas apenas no universo moral, onde o perdão vem de encontro a ela. Para 
lutar contra a penitência, o perdão encontra no tempo seu poderoso aliado. Pois o 
tempo, em que Ate [cegueira moral] persegue o malfeitor, não é a calma solitária do 
medo, mas o vendaval tempestuoso do perdão que precede a acometida do Juízo Final 
e contra o qual ele não pode avançar. Esse vendaval não é apenas a voz que carrega o 
grito de terror do malfeitor; é também a mão que apaga os traços de suas más ações, mesmo 
que devaste o mundo nesse processo.19

O perdão não é uma questão fácil ou tranquila de lidar. Qualquer expectativa 
de que o perdão pode ser atingido quando a paixão morre é tolhida pela figura da 
tempestade, que é ao mesmo tempo divina e natural e, de algum modo, também 
composta de características humanas: uma voz e uma mão. Como a voz é nitida‑
mente alta, o perdão é aquilo que, literalmente, se sobrepõe ao que ouvimos do 
choro que revela o terror da punição; mas é também, de algum modo, uma mão 
com o poder de apagar as más ações, um poder destrutivo que deve devastar o 
mundo para erradicar os traços das transgressões. Essa tempestade não é exatamen‑
te uma imagem que representa o divino, embora claramente exerça forças divinas, 
mas, caso seja uma figura divina, não é da penitência. De fato, acabamos sem saber 
muito sobre Deus, mas tomamos conhecimento da tempestade, que parece ter 
algumas características humanas e divinas enredadas de maneiras que não são 
claramente concebíveis – não diferente do famoso Odradek, de Kafka, parte hu‑
mano, parte carretel de linha, que não corresponde a nenhuma morfologia reco‑
nhecível. Mais importante, essa tempestade de perdão constitui uma alternativa 
radical à economia fechada da reparação e da penitência20.

Se supusermos que essa noção do divino confirma a noção de que o Deus ju‑
daico é vingativo, precisaremos considerar que temos aqui um outro judaísmo. Essa 
tempestade, com sua voz e sua mão, representa afinal o próprio tempo, livre dos 
ciclos da penitência, que apaga a culpa e todas as suas marcas (em outras palavras, 
um tempo que passará a constituir uma explicação alternativa do messiânico), cuja 
voz carrega o choro de terror dos seres humanos. Se esse tipo de Deus vocifera ao 
longo da história em uma tempestade de perdão, então ele não é o Deus vingativo, 
mas um Deus que busca destruir a própria vingança. E, se é um Deus, está em 
guerra contra outro, que se opõe aos raios luminosos da ira divina e que a precede, 
varrendo as marcas das más ações e, assim, frustrando os planos de vingança.

Essa imagem do divino equivale ao tempo, um tempo que exerce sua força 
apesar da recordação e do esquecimento dos seres humanos. Essa versão de tempo 
traz o perdão apenas porque não é determinada pela experiência humana do  

19 Walter Benjamin, “The Meaning of Time in the Moral Universe”, em Walter Benjamin: Selected Writings, cit., 
p. 286 ‑7 (grifo meu).
20 Para uma discussão sobre o perdão em Benjamin, ver meu “Beyond Seduction and Morality: Benjamin’s Early 
Aesthetics”, em Dominic Willsdon e Diarmuid Costello (orgs.), The Life and Death of Images: Ethics and Aesthetics 
(Ithaca, Cornell University Press, 2008).
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tempo, porque é um tempo indiferente aos seres humanos embora subtenda toda 
vida humana, um tempo que não é lembrado (ou lembrável) nem esquecido (ou 
esquecível). Apenas aquele tipo de tempo é expiatório; exerce o poder de extinguir 
os traços de todas as más ações e, desse modo, ajuda a completar o processo de 
perdão. O passado é perdoado porque é obliterado, mas justamente não porque 
um grupo de seres humanos se conformou, ou seja, não porque encontraram uma 
resolução social. O que é insolúvel continua o sendo, mas deixa de ser importante. 
Para Benjamin, o tempo ajuda, de maneiras totalmente misteriosas, a completar o 
processo de perdão, mas nunca o da penitência21.

Quem lê o jornal diário israelense Haaretz do segundo semestre de 2006 vê que 
a maioria das discussões sobre a guerra indaga por que Israel não foi mais eficaz 
para ganhar a guerra, se Israel ganhou a guerra, se Israel perdeu sua eficiência 
militar e de quem seria a culpa por isso. Há pouquíssimas discussões ou conversas 
sobre se a guerra era justificada ou sobre como lidar com a destruição das vidas e 
do sustento no sul do Líbano. Alguns autores afirmam cinicamente que o Hezbol‑
lah se infiltrou em vilarejos e locais civis e usou a população do sul do Líbano como 
escudo humano. O mesmo argumento foi empregado sobre Gaza durante a Ope‑
ração Chumbo Fundido – disseram que os palestinos estavam usando crianças em 
praças públicas como escudos humanos. Mas podemos dizer que os postos avan‑
çados ao longo da fronteira norte do que é chamado de Israel também estão cheios 
de escudos humanos? E aqueles soldados que aceitam servir naquelas áreas, seriam 
também escudos humanos? Se equipararmos toda vida humana destruída na guer‑
ra a um escudo humano, então me parece que temos uma justificativa pronta para 
o assassinato, uma vez que todas as pessoas no caminho das bombas estão lá de 
propósito, de maneira tática e intencional, e não só fazem parte do esforço de guer‑
ra como são concebidas como escudos, como instrumentos de guerra. Nesse sen‑
tido, não pode haver indignação pela destruição das vidas humanas – e aqui, eu 
diria, não há indignação pela destruição da vida humana em nenhum dos lados 
daquela fronteira –, pois todas as vidas humanas foram instrumentalizadas como 
parte da guerra e, como resultado, deixaram de significar vidas dignas de proteção, 
precárias, carentes, vidas dignas de valor e de luto. Impressiona que a vida dos 
soldados israelenses tenha sido personificada, que eles e suas famílias tenham sido 
nomeados e que as pessoas tenham lamentado por eles, enquanto os soldados e 
civis libaneses e palestinos continuaram anônimos e sem serem objeto de luto.

Agir e viver “em nome do vivente” deixa aberta a questão de quem, afinal,  
é considerado vivente. Não se diz “vida para os judeus e não para os outros”, e 
certamente não se diz “vida para os israelenses e não para os outros”. A vida cla‑
ramente significa transitoriedade e deve ser estimada justamente porque pode ser 
perdida com tanta facilidade e rapidez – o fato de ser extinguível não torna a vida 
inútil, mas preciosa. O mandamento “Não matarás” impõe uma forte obrigação 
de distinguir entre os momentos reais de legítima defesa e aqueles em que se faz 
seu uso cínico a serviço de uma agressão infinitamente autolegitimadora. Se todo 

21 Ibidem, p. 287.
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assassínio for proativa e retroativamente chamado de autodefesa, esta deixa de 
funcionar como justificação aceitável para matar. Para quem nomeia toda e qual‑
quer violência como defesa de si mesmo, todo e qualquer assassínio é justificado 
e aprovado.

Mas o que é esse “si ‑mesmo” que deve ser defendido, e que tipo de si ‑mesmo 
efetivamente resta depois da matança? Poderia a defesa de si levar não à preservação 
de si, mas à destruição de si? Para entendermos esse “si ‑mesmo”, será que precisa‑
mos também perguntar como ele se define, por quais fronteiras disponíveis? A 
fronteira é sempre um modo de manter uma relação com o que a fronteira exclui. 
Portanto, é aquele que mora do outro lado do muro ou é impedido de sua plena 
cidadania do lado de cá do muro quem define esse “si ‑mesmo” que busca se pre‑
servar. De maneira ignóbil, ele se preserva pela preservação da fronteira, que é, 
afinal de contas, uma relação com os excluídos e os subjugados que precisam se 
reintegrar diariamente, e cujo efeito de permanência deve ser cultivado pelas ins‑
tituições e práticas militares. Desse modo, o que é “defendido” é um modo de 
subjugação renegada, sem o qual o si ‑mesmo não pode sobreviver. Contudo, essa 
mesma subjugação pode e deve levar à resistência àquele status quo e, assim, se 
tornar o espectro da anulação daquele si ‑mesmo. Como não existe si ‑mesmo sem 
fronteira, e como a fronteira é sempre um lugar de múltiplas relações, não existe 
si ‑mesmo sem suas relações. Se o si ‑mesmo visa se defender dessa constatação, 
então ele nega o fato de que é, por definição, vinculado aos outros. E, por meio 
dessa negação, o si ‑mesmo fica ameaçado, vivendo num mundo em que as únicas 
alternativas são ser destruído ou destruir.


