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RESUMO

Ao longo dos três capítulos do ensaio “Sobre a Violência” – publicado em 1970 – Arendt dialoga com sua própria bibliografia na tentativa de desvelar o fenômeno da violência no

âmbito político, bem como distinguir os conceitos de poder e violência. Arendt parte da constatação de que, embora desempenhe um papel importante nas atividades humanas, a

violência não é devidamente discutida entre os pensadores políticos. Frequentemente confundida com os conceitos de poder e autoridade; a violência precisa, para Arendt, ser

considerada como um conceito distinto dos demais, a fim de evitar graves consequências nos âmbitos teórico e político. 

Nessa pesquisa, buscamos delimitar os conceitos de poder, vigor, força, autoridade e violência sob a perspectiva arendtiana, destacando a preocupação da autora em

desvincular a coincidência entre poder e violência; bem como as consequências dessas distinções para as análises de movimentos populares. 

No cerne da análise arendtiana acerca dos movimentos populares está a noção de que tais movimentos não nascem do sentimento de revolta ou da manifestação do desejo de

superar um governo constituído. Em verdade, as revoluções estão intimamente ligadas à legitimidade atribuída a determinado governo, sendo possíveis quando há uma ruptura

no consentimento que fundamenta o poder. Nesse sentido, a obra da autora analisa o movimento estudantil francês, como consequência de um desgaste dos estudantes – que

posteriormente estendeu-se à classe trabalhadora – com as autoridades universitárias e políticas.

Similarmente, as distinções arendtianas podem ser utilizadas para compreender as Jornadas de Junho de 2013, ocorridas no Brasil. Também nesses movimentos identifica-se

uma fragilidade na estrutura de poder e uma crise na representação política que permitiram sua eclosão. Sob essa perspectiva, é possível traçar a pluralidade desse fenômeno,

bem como suas fragilidades a fim de compreender a natureza do seu desfecho.
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