
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

INSTITUTO DE CULTURA E ARTE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA E AÇÃO POLÍTICA EM ERIC WEIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2011



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

INSTITUTO DE CULTURA E ARTE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA E AÇÃO POLÍTICA EM ERIC WEIL 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Filosofia do Instituto de Cultura 
e Arte da Universidade Federal do Ceará, 
como requisito parcial para obtenção do grau 
de Mestre  

 

Orientador: Prof. Dr. Evanildo Costeski. 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2011



 

 

VIOLÊNCIA E AÇÃO POLÍTICA EM ERIC WEIL 

JUDIKAEL CASTELO BRANCO 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade 
Federal do Ceará, para a obtenção do grau de Mestre em Filosofia, pela Banca examinadora, 
formada por:  

 
 

_____________________________________ 
Presidente: Prof. Dr. Evanildo Costeski – Orientador, UFC 

 

 

 

_____________________________________ 
Prof. Dr. Marcelo Perine – PUC-SP 

 

 

 

_____________________________________ 
Prof. Dr. Manfredo Araújo de Oliveira – UFC 

 

 

 

_____________________________________ 
Profa. Dra. Marly Carvalho Soares – UECE 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A minha família nas pessoas de Roselena e Janaina Castelo Branco. 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao Prof. Dr. Evanildo Costeski, pela competência e amizade com que orientou este trabalho, 
aos professores Manfredo Araújo de Oliveira e Marly Carvalho Soares, pela rica contribuição 
nos momentos finais da sua redação e à CAPES, cujo apoio foi fundamental para o 
desenvolvimento desta pesquisa. 
Aos coirmãos piamartinos com os quais convivi no tempo da pesquisa e a todos os amigos 
que me estimularam neste tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMO 
 

A filosofia, para Eric Weil, não é apenas uma visão sobre o mundo, ou um saber dogmático 

ou relativista, mas um comprometimento com a razão e com a liberdade enquanto tentativa de 

compreensão do homem, do seu discurso e da sua ação. Deste modo, o objetivo deste trabalho 

é compreender o que os termos violência e ação política significam na filosofia de Weil, e, ao 

mesmo tempo, o significado da própria filosofia. Parte-se da relação entre filosofia e 

violência, enquanto ato negador da razão e, por isso, problema fundamental para o discurso 

filosófico na sua pretensão de compreensão absoluta. O específico de Weil é considerar o que 

o problema da violência representa depois da perspectiva hegeliana de um discurso 

absolutamente coerente, isto é, a consideração da insuficiência do discurso Absoluto para dar 

conta da realidade da violência. Decorre daí a reflexão acerca da relação entre violência e 

ação razoável no campo político, propondo-se a pensar a política a partir da filosofia. Weil 

parte da política como consideração da vida em comum dos homens segundo as suas 

estruturas essenciais, recuperando uma relação positiva entre moral e política, para erguer, a 

partir destas indicações, uma filosofia capaz de dar conta da política moderna e lança mão da 

consideração da ação política como luta contra a violência, seja como violência da natureza 

exterior, seja na relação violenta entre indivíduo e sociedade, seja na solução apontada no 

Estado moderno como detentor do monopólio do uso da violência. O Estado aparece como 

condição para a conciliação entre a vida sensata do indivíduo na moral concreta da sua 

comunidade e as exigências impostas pelo tipo de racionalidade da sociedade moderna. Por 

fim, uma vida razoável e dona das possibilidades oferecidas pela sociedade, deve encontrar 

tradução na vida política pela possibilidade de, vencidas as violências da natureza, do 

indivíduo e da sociedade, participar das decisões que tocam os interesses coletivos. É a 

transposição da resolução dos problemas do uso da violência ao plano da discussão através da 

educação do povo político, tarefa social do filósofo e finalidade por excelência da ação 

política. Tal reflexão, para ser coerente com seu tempo, deve reconhecer que história, política, 

economia e filosofia obrigam o filósofo a refletir sobre o destino comum da humanidade, o 

que Weil faz ao pensar um Estado mundial, categoria concreta na qual reúne as categorias da 

moral, da sociedade e do Estado, e onde todas estas categorias políticas se articulam em vista 

da compreensão da realidade. 

 

Palavras-chave: Violência. Filosofia. Política. Ação política. 



 

 

ABSTRACT 

 
For Eric Veil, the philosophy is not a view of the world, a dogmatic or relativistic knowledge, 

but a commitment with the reason and freedom through the attempt of understanding the 

human being, his speech and his action. The purpose of this work is try to understand what 

the terms violence and politic action means in the philosophy of Weil, and at the same time, 

the meaning of philosophy itself. We start using the relationship between philosophy and 

violence, related to the negative act of the reason and, that´s why, the main problem for the 

philosophical speech in its pretension of absolute understanding. One of the Veil´s 

characteristics is consider what represent the problem of the violence after Hegel´s 

perspective of an absolutely coherent speech, so that, considering the lack of the absolute 

speech in order to contain the reality of the violence. As a result, we have the reflection about 

the relationship between violence and reasonable action in the politic area, in order to think 

the politics through the philosophy. Weil takes the politics as consideration of the human 

being living in common according to his essential structures getting back a positive 

relationship between moral and politics, in order to raise a philosophy that is capable of 

understand the modern politics and consider the politic action as a fighting against the 

violence, referring to nature, the relationship between individual and society and the solution 

in the modern state, as the owner of the monopoly of the use of violence. The state appears as 

a condition for the conciliation between the sensible life of the individual in the concrete 

moral and the imposing demand through the rationality of the modern society. Finally, a 

reasonable life, with the possibilities of the modern society, must find a meaning in the politic 

life, participating of the decisions of common interest. It´s the transposition of the problems 

solution of the using of violence for the debating area, through the education of the politic 

people, social task of the philosopher, and it´s the aim of the politic action.  This reflection 

intends to be coherent, according to its time, must recognize that history, politics, economy, 

and philosophy, force the philosopher to think about the common destiny of the human kind. 

That´s what Weil reflects about a world state, concrete category that gather the moral 

categories, of society and the state, and where all these politic categories are together in the 

purpose of understanding the reality.  

 
 
Keywords: Violence. Philosophy. Politics. Politic action.
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

 Antes de tudo, permita-se o uso das palavras de Lima Vaz para apresentar Eric Weil, 

no final da década de 1980, ao público brasileiro: 

Éric Weil ocupa, no panorama da filosofia contemporânea, uma posição 
singular. Ninguém, como ele, se manteve tão indiferente a essas flutuações 
da moda filosófica que costumam seduzir os que filosofam às margens do 
Sena. Ninguém tão infenso à pretensa originalidade em filosofia, ao 
esoterismo da linguagem ou do pensamento. Solidamente enraizado nas 
camadas mais profundas do solo histórico da filosofia, armado com a 
impecável acribia do scholar alemão, Weil ostenta o privilégio de unir a 
sólida formação da tradição universitária alemã aos predicados da não menos 
tradicional clareza latina. Francês por adoção, não obstante seu perfeito 
domínio da cultura francesa, a correção com elegância da sua linguagem, a 
indiscutível força criadora do seu pensamento, Weil permaneceu em 
segundo plano, enquanto o devant de la scène era ocupado por nomes 
prestigiosos como os de Sartre ou Merleau-Ponty ou, mais tarde, de Michel 
Foucault ou Derrida (1987, p. 15).1 

  

 A partir daí, Lima Vaz continua seu texto reconhecendo, não sem lamentar, o pouco 

eco da obra de Eric Weil no Brasil, e afirma, ao mesmo tempo, que a mesma o coloca entre os 

maiores filósofos contemporâneos. Desde então, o pensamento de Weil encontrou, seja pelas 

traduções seja pela publicação de artigos e livros monográficos dedicados a sua obra, um 

maior reconhecimento, certamente ainda não a sua altura. 

 O pensamento de Weil se insere num século que, segundo Hobsbawm (1995), está 

marcado por acontecimentos e posturas extremadas; e neste contexto o autor aparece como 

filósofo profundamente coerente, dedicando-se a pensar seja a natureza da filosofia, o que 

                                                 
1 Eric Weil (1904-1977) estudou em Hamburgo e, sob orientação de E. Cassirer, publicou, em 1928, sua tese 
sobre P. Pomponazzi. Já em Paris, em 1938, apresentou sob direção de A. Koyré a dissertação sobre Picco de la 
Mirandola. Depois defendeu em 1950, como tese de Estado principal, a Logique de la philosophie e, como tese 
complementar, Hegel et l’Etat. Escreveu, no mesmo período as obras Philosophie politique, em 1956 e 
Philosophie morale, em 1961. Em 1963, lançou a coletânea sobre Kant intitulada Problèmes kantiens. 
Posteriormente foram organizados artigos e resenhas lançados em dois volumes com o título Essais e 
Conférences, outros dois chamados Philosophie et réalité, que com outros trabalhos esparsos completam sua 
produção bibliográfica.   
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permite falar propriamente de uma metafilosofia, seja a implicação da filosofia na vida do 

homem cotidiano, de modo que, para ele, é válido afirmar que “uma ciência, uma obra de arte, 

um sistema filosófico não sobrevivem a não ser que tenham agido sobre os homens, quer 

dizer, modificado o modo de agir dos homens” (WEIL, 1996a, p. 15). Weil inscreve-se assim 

na lista de filósofos que se deixam marcar tão profundamente por seu próprio tempo que se 

tornam testemunhas não apenas de uma determinada época, mas, sobretudo, da perene 

atualidade da filosofia diante das questões que se impõem ao homem em qualquer momento 

da história.  

É então da relação com o seu tempo que se pode começar a entender o pensamento de 

Eric Weil e a sua inquietação acerca do sentido, fazendo deste último o problema crucial e 

mais significativo da sua filosofia, exatamente por que é o problema fundamental do seu 

tempo, que em muitos aspectos é ainda o nosso. É a questão de encontrar um sentido num 

tempo que, concretamente, é marcado pela violência; como resume Venditti, “violência e 

razão, ou violência e filosofia, é a questão de fundo do pensamento de Weil, que caracteriza 

sua época e a nossa também” (1984, p. 93).2 É, pois, diante da violência – que Weil não 

define absolutamente, mas que pode ser vista tanto no grito da natureza, no homem e fora 

dele, quanto no silêncio do discurso e da razão –, que se entende a filosofia como “discurso 

coerente (...) de um homem concreto que, numa situação concreta, se decidiu livremente por 

compreender sua situação e sua compreensão de sua situação, que não pode não reconhecer a 

presença da violência (...) e se opor totalmente a ela, ao compreender suas condições e visar, 

por seu discurso universal, (...) desembaraçar-se da violência” (id., ibid. p. 93).  

 Para superar então uma situação que, por causa da violência, se revela às vezes incerta, 

angustiante e dramática, o homem deve fazer uma escolha entre violência e razão, escolha 

última, livre e arbitrária, fundamento infundado de todo o resto, em favor da razão. Significa 

colocar-se a questão do sentido e resolver-se por ir além da racionalidade científica e técnica 

num “esforço voltado ao sentido”, isto é, esforço por compreender e encontrar um sentido. Tal 

sentido pode ser encontrado na e através de uma “análise da estrutura do mundo e do homem, 

ou, mais precisamente, na e por uma análise das ações e dos discursos do homem, que 

revelará o que é o homem e o que é o seu mundo” (WEIL, 1991, p. 295-296). Enfim, a 

filosofia de Weil se apresenta como uma verdadeira filosofia do sentido, enquanto 

“interrogação sobre o sentido sempre renovada, sempre a renovar” (id., 1970, p. 367).   

                                                 
2 Venditti continua: “A violência está no próprio homem; está no mundo, quer dizer, naquilo que o homem 
constrói historicamente, na luta para dominar a natureza e para se apoderar do poder, e mesmo dentro do próprio 
poder; ela é no mundo contemporâneo a manifestação de uma violência pura, de massa e sobre a massa” (1984, 
p. 93).  
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É deste modo que se entende que, para Eric Weil, a questão primeira da filosofia não 

pode continuar sendo a questão do ser, mas deve passar àquela do sentido, ou seja, não uma 

teoria do Ser, uma ontologia, mas uma lógica da filosofia, entendida como desenvolvimento 

do discurso humano concreto, que se compreende nas suas realizações, nos discursos que 

formam a unidade e o sentido do discurso coerente3, pois o homem que escolheu o discurso só 

se compreende nas suas realizações, no que ele faz de si e do mundo.  

O problema enfrentado por Weil na raiz mesma de seu pensamento pode ser então 

resumido na busca do sentido da filosofia na história e na atualidade, o que ele tenta resolver 

na proposta sistemática que faz na Logique de la philosophie. Nela, Weil articula dezesseis 

atitudes-categorias concretas e duas categorias formais, pretendendo compreender todos os 

discursos filosóficos produzidos pelo homem.4 Na linguagem weiliana, a atitude é a forma 

como o homem vive naturalmente no mundo (id., 1996, p. 70); atitude que, ao ser 

transformada em discurso produz categorias, que têm primazia para o lógico da filosofia. O 

modo de proceder é sem dúvida inspirado na dialética hegeliana, enquanto, a insistência em 

deixar aberto o discurso racional à maneira de Kant, torna possível traduzir como 

especificamente weiliana “a tentativa de conciliar, corrigindo uma pela outra, a consciência 

kantiana e a pretensão hegeliana” (PERINE, 1987, p. 18).5  

A partir da abertura no sistema que Weil pretende erguer, fica patente o fundamento da 

sua filosofia na afirmação da sua existência exclusivamente enquanto ato humano, isto é, “a 

filosofia permanece sempre filosofar” (WEIL, 1991, p. 49). De tal forma é importante esta 

afirmação que se percebe no fundo da filosofia weiliana a figura do pensar kantiano (cf. 

WEIL, 1990, p. 11), pensar do homem que pode elevar-se além de si mesmo, pode pensar a si 

mesmo finito e infinito.  

 Deste modo, a filosofia de Weil, ao se deixar marcar pelo seu tempo se torna chave de 

leitura do próprio momento atual da história, enquanto fez da violência a cifra do seu 

pensamento, violência que pode ser considerada ainda a cifra do tempo presente. Eric Weil 

                                                 
3 “A busca de sentido não é uma simples proposta de Weil destinada a ganhar a simpatia dos leitores, mas o 
resultado comum de uma situação objetiva, sua própria situação que é também a nossa, e do movimento do 
pensamento filosófico. Um pensamento que não apenas exprime a realidade de nosso tempo, mas que também a 
pensa e a compreende num discurso coerente que compreender a si mesmo” (VENDITTI, 1984, p. 94). 
4 São atitudes-categorias concretas: Verdade, Não-senso, o Verdadeiro e o Falso, Certeza, a discussão, o Objeto, 
o Eu (Le moi), Deus, Condição, Consciência, Inteligência, Personalidade, o Absoluto, a Obra, o Finito, a Ação; 
enquanto categorias formais o Sentido e a Sabedoria.  
5 Embora use um aparato instrumental semelhante ao de Hegel, muitas são as diferenças nas intenções e nos 
procedimentos dos dois autores. Se, por seu turno, Hegel conduz todos os discursos elaborados na história ao 
discurso único e total do absoluto e da liberdade; Weil, ao contrário, consciente da impossibilidade de reduzir 
todos os discursos a um discurso único, por serem irredutíveis, se preocupa em compreender todos os discursos 
fundamentais e o discurso filosófico que lhes compreende, ou seja, a filosofia de Weil é uma lógica filosófica 
enquanto pensamento das categorias do discurso filosófico.  



 

 

12

articula então uma filosofia que reconhece um outro, uma real não-filosofia, quer dizer, que 

encontra em níveis diferentes de violência o fundo a partir do qual se compreende, pois a 

atividade de buscar sentido só tem significado num mundo em que o sentido mesmo não seja 

óbvio. 

 Este núcleo mais profundo do pensamento weiliano, apresentado na Logique de la 

philosophie, encontra seu desdobramento na reflexão que acompanha a ação humana e as 

instituições formadas por esta ação na Philosophie morale e na Philosophie politique, nas 

quais a filosofia se realiza não apenas no dever de buscar um sentido, mas na construção de 

um mundo preenchido de sentido, ou seja, na ação em vista de um mundo sensato. Deste 

modo, filosofia, ação moral e ação política exigem-se mutuamente na obra de Weil, de tal 

forma que a compreensão de cada uma delas só pode ser real na compreensão de todas. Logo, 

assim como a violência se opõe à filosofia e a escolha por esta é a opção contra aquela, a 

escolha pela filosofia é ao mesmo tempo e sempre escolha por uma ação política razoável 

contra a violência presente no mundo, pois, “na ação razoável, na e contra a violência, a 

filosofia se realiza e a política e pensa. A filosofia se sabe enfim como política, e a política é e 

se quer realização da filosofia” (TOSEL, 1981, p. 1161). 

 Portanto, interessa-nos, sobretudo, perceber como a relação do pensamento com a 

violência se dá em Weil propriamente na sua filosofia política. Para isso, nos propomos a uma 

apresentação temática da obra weiliana da forma como ele elabora uma filosofia política 

numa postura que resgata as intuições clássicas da “consideração da vida em comum dos 

homens segundo as estruturas essenciais desta vida” (WEIL, 2003a, p. 11), e esteja em 

condições de contribuir com os debates políticos contemporâneos. Num momento em que a 

política parece passar por um “duradouro eclipse” (AGAMBEN, 2007, p. 12), mas que, ao 

mesmo tempo, se multiplicam as publicações acerca dos problemas políticos, retomamos a 

reflexão de Eric Weil que tem o mérito de reencontrar o fundamento moral da política, de 

oferecer uma descrição lúcida da sociedade e do Estado modernos, assim como propor um 

termo, senão original, de um conteúdo bastante específico na “hipótese filosoficamente 

necessária” (COSTESKI, 2009, p. 30) do Estado mundial capaz de dialogar com os problemas 

concretos da ação política num mundo globalizado. 

 Ao se intitular “violência e ação política”, a presente pesquisa deseja visitar os 

extremos da reflexão de Eric Weil mostrando que apenas à luz da compreensão do sentido da 

violência no universo concreto da política é possível a compreensão da natureza e da 

finalidade da ação seja do filósofo, seja do homem de Estado, dentro deste mesmo universo. 

Para tanto, a pesquisa se divide em três capítulos que buscam abarcar desde um possível 
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significado tanto da filosofia quanto da violência até a realização da ação política coerente no 

processo democrático e na construção de relações internacionais pensadas à luz da imagem de 

um Estado mundial, entendido como exigência da história, da realidade política 

contemporânea e da própria filosofia.          

 O primeiro capítulo é dedicado à relação entre violência e filosofia. Antes de tudo, 

procura-se entender a filosofia como ação eminentemente científica e comunicável, fruto da 

livre decisão humana e permanente possibilidade ao homem diante da alternativa da violência. 

Num segundo momento, volta-se à relação entre filosofia e violência pensada no universo do 

discurso a partir do texto já clássico de Weil dedicado ao tema na Introduction da Logique de 

la philosophie. Esta reflexão se radicaliza nas relações entre as atitudes-categorias da Obra, 

do Finito e da Ação, a saber, atitudes-categorias que aparecem depois do Absoluto. 

 O segundo traz a discussão acerca da relação entre filosofia e violência para o universo 

concreto da política a partir da apresentação temática do pensamento weiliano sobretudo da 

obra Philosophie politique. A ênfase se desloca da violência no plano do discurso para a 

violência natural e para as relações violentas. O primado problemático é dado à filosofia 

moral sobre a qual se assenta uma filosofia propriamente política. É ainda a partir da 

compreensão do tema da moral e da ação moral do indivíduo que se entende a importância da 

descrição da sociedade moderna, entendida como organização do trabalho, materialista, 

calculadora e mundializada, tendo na eficácia seu único e exclusivo sagrado.  A saída para a 

relação violenta entre o tipo de raciocínio da sociedade moderna e o indivíduo com seus 

interesses particulares só pode se dar pela ação do Estado constitucional moderno, enquanto 

detentor do monopólio do uso de meios violentos em vista da não-violência. 

 O último aprofunda, a partir da escolha filosófica de Weil de um Estado constitucional 

democrático, a contribuição do autor para o debate contemporâneo acerca da possibilidade da 

democracia, da sua natureza e condições, dentro destas últimas a função social e política do 

filósofo como educador para a discussão e, por fim, a finalidade radical da ação política a 

partir do quadro de relações internacionais que questiona o Estado particular nos seus moldes 

clássicos como limite da filosofia política. A questão então do Estado mundial que encerra a 

Philosophie politique é lida aqui à luz da vocação universalística da democracia e dos efeitos 

esperados da educação para a discussão num contexto globalizado e proposta filosófica para 

um mundo sem violência. 



 

 

 

1. FILOSOFIA E VIOLÊNCIA NO PENSAMENTO   

DE ERIC WEIL 
 
 
 
 
 
 

Grande parte da tradição filosófica ocidental se ocupou em apreender, pela mediação 

do conceito, a forma e o movimento da natureza e da história, sobretudo a partir da ideia do 

verdadeiro, na esfera teórica, e do bom, na esfera prática, tendo na filosofia, no seu desejo de 

dar conta da totalidade do real, a “arte de formar, inventar, fabricar conceitos” (DELEUZE-

GUATTARI, 2005, p. 8). Longe de tentar definir a natureza e a tarefa da filosofia, deseja-se 

apenas marcar, desde o início, a hegemonia de um certo papel da razão na sua história, e de 

que é justamente como contraponto a esta mesma razão que se impõe como um de seus 

problemas fundamentais a questão do mal, considerado, sobretudo na filosofia anterior a 

Hegel, como esfera praticamente inconciliável com a arquitetura pretensamente racional da 

realidade, seja ela aplicada ao absoluto, à sociedade ou ao homem em todos os seus 

desdobramentos. 

Tal problema foi deslocado na Modernidade, com o eclipse da teodiceia, na passagem 

“da questão do mal entendido em sentido físico ou metafísico (...) ao mal como produto 

prevalentemente humano” (STRUMMIELLO, 2001, p. 5), produto que na história do século 

XX pode tranquilamente ser chamado de violência. Entretanto, se no campo da filosofia 

contemporânea, é possível ter como certa a afirmação de Arendt de que “ninguém que se 

tenha dedicado a pensar a história e política pode permanecer alheio ao enorme papel que a 

violência sempre desempenhou nos negócios humanos”, deve-se considerar ainda sua 

conclusão de que “à primeira vista, é surpreendente que a violência tenha sido raramente 

escolhida como objeto de consideração especial” (2009, p, 23). Preocupação também de 

Hobsbawm quando, na década de 1960, afirmava que “de todas as palavras em voga nos 

últimos anos (...), a palavra ‘violência’ é provavelmente a mais corrente e a mais carente de 
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significado. Todos falam a seu respeito, mas ninguém reflete sobre ela” (2005, p. 317). 

Decorre de afirmações como estas a necessidade de uma reflexão acerca da violência como 

verdadeira e fundamental questão filosófica, pois não só se constitui como problema para a 

filosofia, mas como problema para a possibilidade da própria filosofia. Para isto dois 

pressupostos são essenciais: o reconhecimento de que a violência é um fenômeno tipicamente 

humano, já que apenas o ser livre pode ser também violento; depois o fato de que a filosofia 

não pode não enxergar o desafio que a violência põe à questão do sentido. Quanto à 

imposição do problema à filosofia contemporânea se radica na constatação de que “a 

violência é a matéria-prima da atualidade” (MULLER, 2007, p. 11), do que resulta difícil 

compreender o silêncio de parte da produção filosófica hodierna acerca do tema, pois, como 

atividade humana que busca a compreensão do sentido do real, ela nem sempre parece capaz 

de recordar que compreender deve ser também “encarar a realidade sem preconceitos e 

atenção, e resistir a ela – qualquer que seja” (ARENDT, 1989, p. 12), tanto mais quando esta 

se apresenta como insensatez.6 

Contudo, nem todos os filósofos declinaram inteiramente do desafio levantado por 

uma realidade marcada pela violência e, de fato, não poucos ergueram, com vigor e rigor, 

arcabouços argumentativos para responder, ainda que muitas vezes apenas parcialmente, ao 

problema da violência. Três “movimentos” se impuseram como tendências preponderantes na 

forma da filosofia pensar a violência no século XX7: o primeiro, a partir da tese segundo a 

qual a filosofia é entendida como sistema da metafísica e, portanto, um discurso 

intrinsecamente violento; é suficiente lembrar aqui o tipo de reflexão articulada por 

Heidegger, Lévinas ou Derrida, todos com nuances diferentes e perspectivas próprias. O 

segundo movimento pensa o problema da distinção das diversas formas históricas da 

violência, traduzidas na relação entre violência e poder, atrelando o pensamento filosófico ao 

econômico, político, social, psicológico e de outras ciências afins. Aqui devem ser notados, 

por exemplo, os trabalhos de Sorel, Weber, Sartre, Arendt e Foucault. Por fim, aquele que se 

propõe pensar a modalidade da relação entre a razão e o seu outro, na tentativa de fazer da 

filosofia aquilo que é chamado a erguer fronteira e a limitar a violência externa, tema ao qual 

se dedicou Eric Weil, fazendo da reflexão acerca da relação entre filosofia e violência “uma 

                                                 
6 Noutro texto Arendt apresenta a compreensão como atividade essencialmente humana, muito próxima daquela 
que será a postura de Weil sobre o termo: “A compreensão (...) é um processo complexo que nunca chega a 
resultados unívocos. É uma atividade incessante, que muda e varia a todo momento, mas através da qual 
podemos reconhecer a realidade e reconciliarmo-nos  com ela, ou seja, tentar sentirmo-nos no mundo como 
nosso lugar. (...) A compreensão é interminável, e por isso não pode chegar a resultados finais. Constitui o modo 
distintamente humano de viver” (2001, p. 231). 
7 STRUMMIELLO, 2001, p. 7-14. 
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imensa, quase angustiada, meditação sobre essa dualidade constitutiva da existência humana” 

(PERINE, 1987, 135-136).8 

O objetivo deste primeiro capítulo é justamente mostrar a forma como Weil, com 

enorme lucidez, pensa a relação entre violência e filosofia. Para isso, detém-se na maneira 

como o autor entende a filosofia, sobretudo na sua cientificidade e comunicabilidade 

eminentes, depois sobre as bases weilianas do ato de filosofar na revisão da definição 

tradicional do homem e na sua liberdade de escolha entre filosofia e violência e, finalmente, 

as implicações de uma nova forma de pensar o papel e o alcance da razão para a compreensão 

da natureza da filosofia. 

  

 

1. 1 Filosofia como eminentemente científica e comunicável 
 
 

A filosofia é entendida por Eric Weil não só como um edifício escolástico, mas 

propriamente como sabedoria no mundo, numa linguagem que recorda as intuições clássicas, 

como “sabedoria para a educação” (TABONI, 1992, p. 10); que ele desenvolve numa obra 

que, segundo Kirscher, se apresenta como uma estrutura de círculos concêntricos, na qual, 

num nível mais periférico, encontram-se recensões e críticas voltadas para a história da 

filosofia, no círculo intermediário as monografias e conferências sobre temas diversos, de 

modo particular relacionados a Aristóteles, Kant e Hegel e por fim, no centro, o 

desenvolvimento de um verdadeiro sistema filosófico apresentado na Logique de la 

philosophie (1950) e nos seus desdobramentos na Philosophia politique (1956) e Philosophie 

morale (1961).9 

A partir deste centro, quando trata tanto da universalidade da filosofia quanto da moral 

e da política enquanto suas determinações, é possível dizer que “mesmo um olhar rápido 

sobre o conjunto da produção de Eric Weil permite colher imediatamente a grande atenção 

que nessa é reservada à reflexão filosófica sobre a filosofia” (STRUMMIELLO, 2006, p. 

101), de modo que a “cifra do seu pensamento” é o exercício metafilosófico, e que é uma das 

suas preocupações fundamentais “que a filosofia possa ou deva ser interpretada como uma 

                                                 
8 Como afirma Luis Bernardo sobre o problema que a violência coloca à filosofia de Eric Weil: 
“Compreendemos que a posição de Weil se enquadra (...) no âmbito desse binômio estruturante [filosofia e 
violência] do seu filosofar. Num certo sentido, poder-se-ia ler a filosofia de Weil como uma busca de todas as 
salvaguardas legitimadas pelo exercício da racionalidade contra o domínio da violência” (2003, p. 340). 
9 Cf. KIRSCHER, 1989, p. 5-8.  
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prática de sentido e que por isto a filosofia seja chamada constantemente a interpretar-se e a 

dar conta de si” (id., ibid., p. 103). 

A contribuição de Weil no desenvolvimento da questão da violência, esta que se 

tornou uma questão nevrálgica na filosofia do último século, é pensar a filosofia, antes de 

tudo, como ato de filosofar, qual “busca de um discurso coerente que se volte sobre toda a 

Realidade” (WEIL, 2003, p. 23);10 como opção fundada exclusivamente na liberdade e na 

vontade, e, por fim, como prática de contenção da violência e ao mesmo tempo como 

compreensão de tal prática. 

O seu pano de fundo é dado pela constatação de que “a filosofia vive uma crise de 

credibilidade” (id., 1987, p. 09), enquanto se propõe a perseguir um horizonte de sentido num 

“quase-mundo de incoerência” (id., ibid., p. 18). Diante disto, resta ao autor afirmar os dois 

pressupostos essenciais para se pensar a filosofia, primeiro a afirmação de que “a filosofia é 

eminentemente científica” (id., 2003, p. 24) e, segundo, a de que “a filosofia é eminentemente 

comunicável” (id., ibid., p. 38). 

O problema acerca da cientificidade da filosofia nasce da incompatibilidade do tipo de 

saber científico hegemônico fundado na certeza, com aquele filosófico, que desde sua origem 

mais primitiva se caracterizou “como o problema dos que duvidam por que não sabem” (id., 

1987, p. 16), portanto insuficiente para o homem contemporâneo, para quem “não há nada 

mais natural que viver na certeza” (id., ibid., p. 12). 

É num contexto assim que a filosofia de Weil se dá como vontade humana de 

compreender, e precisamente como vontade filosófica de compreender tudo, o que conjuga a 

necessidade hegeliana de estruturar um discurso sistemático capaz de dar conta do absoluto 

com o fundamento kantiano de uma compreensão crítica. Deste modo, o autor realiza seu 

kantismo pós-hegeliano numa filosofia que é ao mesmo tempo fundada no homem e 

desenvolvida num sistema, longe de aprofundar as raízes de sua filosofia numa philosophia 

perennis, mas lançando mão de um ato extremamente humano de quem ao encontrar o mundo 

se admira, sobretudo naquilo que ele tem de imediatamente incompreensível. Deste modo 

pode-se dizer que 

 

A filosofia não é um saber acumulado e não pode sê-lo sem deixar de ser 
filosofia, sem se tornar doxografia. Pode ser que todas as respostas tenham 

                                                 
10 “A filosofia não existe no sentido que existe uma física ou uma matemática: ela não existe senão como o 
filosofar e é só à vontade de filosofar que os conteúdos, se tal termo é possível, dos pensamentos do passado 
revelam o seu sentido e a intenção que lhes inspirou. Não é senão o sopro do interesse livre que devolve a vida às 
ossadas depositadas nos ossários do doxógrafos” (WEIL, 2003, p. 35); e ainda, “existe uma ideia de saber 
absoluto, mas não o saber absoluto, ou seja, a filosofia permanece sempre filosofar” (id., ibid., p. 49). 
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sido dadas: restará sempre a tarefa de escolher aquela que é a boa, a 
verdadeira, a que faremos nossa, não por que ela nos pareça mais atraente, 
mais simpática, mais conforme ao resto das nossas opiniões e de nossas 
convicções, mas com conhecimento de causa, responsáveis pelo nosso juízo 
diante do tribunal da nossa razão (WEIL., 1991, p. 297-298). 

 

O problema da sua cientificidade a filosofia vive justamente no espaço de sua 

justificativa, já que esta deve se desenrolar num mundo que repousa sobre o tipo de saber das 

ciências modernas e na técnica que estas tornaram possível e que se hegemonizou na cultura 

contemporânea a ponto de tornar a própria filosofia – preocupada com o tribunal da razão – 

“injustificável no tribunal da vida” (id., 1987, p. 15), enquanto vontade de um discurso total, 

que tudo engloba, e vontade de dar ou de buscar um sentido nos fatos parciais e particulares 

que as ciências revelam. Em outros termos, por que “não se contenta então das certezas 

ingênuas das ciências” (id., ibid., p. 16) a filosofia aparece num mundo dominado por elas 

como um corpo estranho. Deste modo, para o não-filósofo, a filosofia não é nem pode ser 

ciência e “o protesto contra a filosofia, contra o filosofar, provém da certeza de quem possui 

evidências e particularmente provas científicas: aos seus olhos a filosofia não é e não será 

nunca uma ciência, não chegará jamais à certeza concreta” (id., 1987, p. 12). Porém, para 

Weil, diante da pergunta se “la philosophie est-elle scientifique?” (id., 1970, p. 359) a 

resposta só pode ser que   

 

A filosofia é cientifica, eminentemente científica (...) porque ela quer ser 
uma interrogação sobre o sentido, sempre renovado, sempre a renovar, 
porque ela não se contenta com respostas dadas, reconhece como resposta o 
que pode ser hic et nunc, para o homem enquanto homem, verdadeiro e 
sensato, porque ela quer o absolutamente universal, a razão, o universal que 
compreende também, positivamente, seu outro, o finito, o dado, o absurdo. O 
violento é para ela uma condição, ele é pressuposto temporalmente e sempre 
um novo (id., ibid., p. 367-8). 

 

E ainda “a filosofia não é propriamente uma das ciências; mas é científica como 

esforço para compreender a universalidade do sentido da realidade” (id., ibid., p. 353). Logo, 

enquanto lança cada dado particular diante do universal, pode-se certamente dizer que “a 

filosofia não é ciência; mas se a busca da coerência exaustiva constitui a ciência, a filosofia é 

mais científica que tudo isto que no uso comum leva este nome” (id., 1987, p. 17),11 pois 

                                                 
11 “A filosofia não é uma ciência, porque lhe falta a ingenuidade do homem da ciência que sabe até muito bem o 
que é importante, essencial, útil; ao contrário, a filosofia sabe que toda ciência é uma abstração que esquece 
todos os aspectos da realidade que não se manifestam do seu particular ponto de vista: consequentemente, sabe 
que as demonstrações e os critérios de uma ou de outra ciência não podem ser de ajuda, a partir do momento que 
busca um fundamento que seja fundamento último por que universal e total, de modo que, a partir deste, o 
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coloca em questão todos os valores, tanto os que são caros aos homens por se acharem como 

atavismos culturais, quanto os que lhes seduzem como novidade ainda inaudita; assim, a 

filosofia examina exaustivamente tanto a tradição quanto o progresso. 

Deste modo, se a ciência se dá no campo da certeza, a filosofia joga no campo na 

dúvida, 

 

Poder-se-ia dizer que a filosofia é aos antípodas da ingenuidade, ela procede 
da dúvida mais radical, infinitamente mais radical que aquela cartesiana, 
colocando em dúvida também o ideal mesmo de uma ciência da realidade 
empírica que inspire a dúvida metódica. Ela não crê nada, não crê em nada, 
ela sabe que não sabe nada; só há uma coisa da qual está certa, a saber, da 
própria vontade de compreender, de unificar os discursos dos homens num 
discurso que reduza toda particularidade, isto é, que reduza toda parcialidade 
à função de elemento de um Todo que não seria Todo sem tal elemento, por 
arbitrário, por violento que seja em sua refutação da compreensão, mas que, 
apesar disto, só existe enquanto elemento do Todo (id., ibid., p. 18-19). 

 

E este é outro motivo para a filosofia se tornar “indesejável”, já que a ninguém agrada 

o desconforto da insegurança e da busca incessante da unidade e do sentido, e é também por 

isso impossível tornar-se filósofo enquanto os valores evidentes da própria tradição ou da sua 

rejeição fornecem o que serve para orientar-se no mundo. Finalmente, o filósofo é aquele que, 

sem cair no relativismo ou no pessimismo, entende que há várias maneiras de ver e de 

entender o todo, assim como diferentes formas de falar sobre ele; sabe também que nenhum 

juízo ou critério pode decidir imediatamente entre estes muitos e diferentes discursos, mas 

acima de tudo, é ciente de que muitas vezes é possível encontrar apenas o conflito, a 

ignorância, e, enfim, a violência, e é aí que o filósofo de Weil desenvolve sua tarefa, afinal ele 

 

quer compreender, e essa é a missão mais difícil: querer compreender a 
incompreensão, não no sentido psicológico, inconsciente, mas uma 
incompreensão desejada, planejada e efetivada. Esse objetivo o destina 
eternamente a morar na história, uma vez que esta é a característica de todos 
os tempos: os homens não querem entender (SOARES, 1998, p. 39). 

 

O filósofo não pode ser aquele que se adéqua a um discurso ou se acomoda a uma 

tradição, ele “quer compreender a estrutura do mundo e não apenas uma das estruturas do 

mundo” (WEIL, 2003, p. 31), o que é possível apenas através do diálogo, pois se a filosofia se 

dá como sabedoria para a vida, o diálogo se torna o ato mais próprio daquele que se quer 

filósofo, que “faz isso como homem do diálogo” (id. ibid., p. 279s). Desta forma, o filósofo é 

                                                                                                                                                         
empreendimento das ciências possa ser examinado nas suas intenções inconscientes e no seu sentido para o 
homem” (WEIL, 1987, p. 17). 
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aquele que, no seio da comunidade, tenta orientar ao diálogo e pelo diálogo os indivíduos, a 

fim de que eles se elevem à comunidade segundo o discurso e que façam da sua uma 

comunidade dialogante. O diálogo, tal como Eric Weil o pensa não é senão a tradução, na 

vida concreta do indivíduo e da comunidade, da estrutura da filosofia sempre em recomeço. 

Portanto, a filosofia se dá como ato da razão enquanto exigência que impomos a nós 

mesmos, ato vivido não só na tensão com as ciências, mas também com a tradição da 

comunidade com a qual o filósofo dialoga, tradição que, no caso do Ocidente, não é estranha à 

filosofia, mas que é por ela profundamente marcada, pois 

 

nossa tradição é a tradição que coloca sem cessar em questão sua própria 
validade, que a cada momento de seu destino histórico deve decidir, e 
continuará a ter de decidir, isto que devemos fazer para nos aproximar da 
verdade, da justiça, da sabedoria. Nossa tradição é a tradição do pensamento 
filosófico. É a tradição que não se satisfaz com a tradição (WEIL, 1991a, p. 
21). 

   

Finalmente, a filosofia para Weil, enquanto “histórica e historicamente determinada” 

ou ainda, como “vontade de coerência (...) continuamente aberta” (STRUMMIELLO, 2006, p. 

105), tem, justamente pela presença da violência no mundo, um papel essencial na vida do 

homem que busca sentido. Para quem escolher filosofar fica a certeza de que   

 

tanto mais a voz da filosofia será clara e melhor entendida quanto mais o 
mundo for desagradável, mundo da insegurança, da falta de valores 
evidentes indubitáveis, em outras palavras, um mundo em que as certezas 
particulares e parciais se confrontem com a violência ou admitam a sua 
incapacidade de responder às interrogações que os homens colocaram e se 
colocarão enquanto homens e não nas suas diferentes funções de 
especialistas. A filosofia, é preciso admitir, prospera nas épocas em que não 
há silêncio, extrema miséria, mas que não há também o conforto intelectual e 
a tranquilidade social, política, moral: neste sentido não é inverossímil que a 
filosofia tenha hoje um belo futuro diante de si (WEIL, 1987, p. 26).       

 

Logo, é a necessidade de encontrar, numa realidade profundamente marcada pela 

violência, um sentido que possa dar significado à vida e à ação dos indivíduos sobre si e sobre 

o mundo que dá à filosofia a garantia de um horizonte de sentido. Dito de outro modo, a 

própria violência contribui significativamente para preencher de significado o ato de filosofar; 

é, finalmente, a violência presente no mundo, que leva o homem à filosofia, ao 

questionamento e à busca de sentido. 
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1. 2 A violência como o problema fundamental da filosofia 
 

 

Para Eric Weil, a filosofia se apresenta definitivamente como ato que só pode ser 

plenamente compreendido à luz da possibilidade de sua negação nas muitas formas de 

violência. Assim sendo, é fundamental compreender minimamente o que Weil entende por 

violência para se aproximar daquilo que ele entende como a realização da filosofia na ação. 

As leituras mais facilmente encontradas para a violência são certamente aquelas que a 

tratam a partir do ponto de vista da agressão e da cultura, partindo da política, da sociologia, 

da psicologia ou da antropologia, a abordagem da filosofia, porém, pensa a violência como 

conceito, e neste ponto é importante lançar mão do pressuposto de que só há violência para o 

homem, ou seja, é ela “um fenômeno exclusivo do mundo humano” (PERINE, 2004, p. 71), 

podendo haver violência só para o homem, enquanto ser capaz de encontrar sentido e 

significado e não apenas de “produzir o fato”, portanto ser de significação e interpretação, e é 

a partir disto que se pode afirmar também que “a violência só existe para o sentido” (id., ibid., 

p. 72). Para Kirscher,  

 

O homem só é capaz de violência por que é capaz de interpretação e de 
compreensão, quer dizer, de uma relação com outro homem como homem, 
num universo do sentido, numa relação de reconhecimento e interpretação 
que suspende o gesto negador, mortal, pelo qual tudo é objeto e simples 
natureza. Um gesto não tem significação em si, ele pode se tornar violento 
ou não-violento apenas no universo do sentido que é o do homem. Por isso a 
violência é constitutiva do mundo humano (1992, p. 123). 

 

Weil encontra a violência como problema filosófico na sua reflexão sobre a filosofia, 

de modo que a violência não se compreende senão em relação à filosofia, assim como essa 

não pode ser compreendida senão em relação àquela, e isto de tal forma que se pode dizer que 

“o problema de fundo de toda a filosofia de Weil é o problema da violência e de sua relação 

com o discurso” (PERINE, 1987, p. 150), e ainda que “a violência é um conceito filosófico 

que não se conhece senão em referência à busca da sabedoria e do contentamento, numa 

busca que todo homem pode fazer, pelo menos potencialmente” (KIRSCHER, 1992, p. 124). 

Neste ponto é importante sublinhar que, se de um lado, na busca por compreender a 

violência, a relação desta com a filosofia é fundamental, o que se afirma igualmente acerca da 

compreensão da filosofia sobre si mesma; de outro, como diz Costeski, “temos que admitir 

que não sabemos até que ponto o discurso filosófico é capaz de compreender a violência” 



 

 

22

(2009, p. 124). Desta feita, é mister recordar que “Weil nunca explicou, claramente, o que 

entende por violência” (LABARRIÈRE, 1983, p. 90).12 Finalmente, se conceituar a violência, 

tanto quanto conceituar a linguagem, é impossível ao filósofo, o que significaria, para Weil, 

“saltar a própria sombra” (WEIL, 1996, p. 420); tampouco é impossível deixar de querer 

compreendê-la, pois, “como a sua sombra, a violência segue a filosofia” (CAILLOIS, 1984, p. 

214). Resumidamente,  

 

A forma mais espetacular da violência, o enfrentamento que leva os homens 
a combates sangrentos, não é talvez a forma mais compreensiva e mais 
profunda. De modo mais geral, Eric Weil inscreve na atitude da violência 
todo homem que não procura justificar sua vida e seu falar diante do tribunal 
da razão, e que se contenta com a expressão imediata de seu sentimento ou 
com a afirmação racional de seu dogmatismo (ROBINET, 2004, p. 279). 

 

Ou ainda, 
 

A violência é no homem a sua própria natureza, o mal radical de Kant: não é 
inato, mas a raiz das nossas escolhas, da nossa própria liberdade: nós somos 
seus autores. A violência está no mundo, no mundo político construído pelo 
homem. (...) A violência está em nós e fora de nós, o grito da paixão e da 
natureza e o silêncio da razão, do discurso que se quer universal e coerente 
(SICHIROLLO, 1997, p. 29-30). 

  

O texto clássico de Weil para a compreensão da violência é a Introduction da Logique 

de la philosophie.13 Este texto, enquanto “comentário filosófico-pedagógico, destinado a 

explicar ao leitor, através de uma linguagem mais acessível, o estilo seco e abstrato” 

(COSTESKI, 2009, p. 123) da obra, não se apresenta como uma explicação filosófica do 

sistema, nem como conteúdo independente, mas “apenas uma introdução no sentido fraco, 

uma introdução pedagógica” e por isso mesmo “compatível com a ideia de sistema filosófico 
                                                 
12 Luís Bernardo tenta fazer um apanhado geral não do que Weil entende por violência, mas das formas como ela 
aparece na obra weiliana: “Em Weil, tendo em vista as exigências, são considerados três grandes níveis de 
violência: 1. a violência da vida, isto é, de atitudes; 2. a violência do discurso, ou seja, de categorias, como 
estabelecer o significado de certa atitude e justificar tal concepção da vida como sendo a melhor, e 3. a violência 
do mal desejado. Deve-se notar que este terceiro nível não pode ser entendido sem referências aos outros dois, 
pois faz uso deles e se volta para eles, o que, novamente, pede uma abordagem dialética e hermenêutica para a 
ação em particular. A fim de melhor exercer esse ponto, vamos também colocar as quatro figuras antropológicas 
da violência estabelecidas pelo autor sobre a violência da vida: 1. Violência de quem não aceita o outro do 
discurso, 2. Violência de quem está aferrado à sua própria identidade e não quer ouvir nem se expressar; 3. 
Violência que resulta da convicção de que o que é importante na vida humana não vem de decisões e ações 
humanas, mas de algum efeito natural ou da deliberação de alguma autoridade suprema; 4. Violência daqueles 
que não acham possível se entregar em determinadas circunstâncias (WEIL, 1950, p. 57). Em todas estas quatro 
situações é sempre uma certa maneira de lidar com o discurso ou com a atitude, ou com ambos, que está em 
jogo” (BERNARDO, 2011, p. 47). 
13 Sobre a Introduction, R. Morresi (1978, p. 59-92); P. F. Taboni (1984, p. 29-44); M. Perine (1987, p. 125-
135); G. Kirscher (1992, p. 113-168); E. Ganty (1997, p. 123-189); M. C. Soares (1998, p. 17-62); G. 
Strummiello (2001, p. 35-88), L. M. Bernardo (2003, p. 31-65) e M. Savadogo (2003, p. 81-91). 
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não derivado de um axioma” (KIRSCHER, 1989, p. 87). Portanto, “obra autônoma” 

(PERINE, 1987, p. 125), que sob o título Philosophie et violence leva o leitor ao problema, 

enquanto faz da relação entre filosofia e violência o fio condutor da compreensão do que virá 

a seguir, colocando em ato as exigências de um sistema que se quer, ao mesmo tempo, aberto, 

isto é, não derivado de um axioma e fundamentado num ato não dedutível, infundável e 

injustificável da liberdade.     

Entre as bases da Introduction são colocadas de um lado a questão acerca do sentido 

da definição tradicional do homem como “animal racional” e de outro, as implicações na 

forma de compreender a filosofia a partir de sua relação com a violência. 

De fato, a definição tradicional do homem como “animal dotado de razão e de 

linguagem”, que pretende se sustentar sobre uma diferença específica do ser humano, revela 

sua fragilidade no contraste entre o universal e o particular: “o homem concreto, o indivíduo, 

não é racional simplesmente. Certo, ele não é privado de razão, mas a possui num grau mais 

ou menos elevado: talvez não chegue nunca à posse total de toda a razão” (WEIL, 1996, p. 4). 

A definição tradicional exprime apenas que os homens podem caminhar para a razão. O 

filósofo que procura uma definição do homem não pode contentar-se com aquela científica e é 

levado a descrever o homem paradoxalmente, “como o ser que é isto que não é e que não é 

isto que é” (id., ibid., p. 5); noutro texto o autor afirma ainda que “[o homem] é, por essência, 

contraditório em si mesmo e consigo mesmo” (id., 1999, p. 18). Em suma, ele é apenas capax 

rationis, o que equivale a dizer que, no indivíduo, a humanidade deve estar em contínua 

realização, de modo que não se pode dar definição nenhuma que fixe a essência do homem: 

“o homem sabe que ele não é de uma vez por todas, que não pode se tornar (...) uma coisa, um 

objeto dado, que só pode se realizar se não esquecer que ele não é real da realidade das 

coisas” (id., 1996, p. 6). 

Decorre desta crítica da definição tradicional e científica do homem como animal 

racional, o feito de que grande parte da tradição filosófica colocou a origem da violência na 

divergência de opiniões entre os indivíduos, e a solução de seus conflitos na constituição de 

um discurso coerente e universal que pusesse todos em acordo. Assim, definir o homem a 

partir da razão, significaria postular sua subordinação à razão e ao discurso, subordinação na 

qual se encontraria a possibilidade da harmonia e, finalmente, da felicidade; ou seja, definir o 

homem exclusivamente pelo que ele tem de racional é o mesmo que sonhar um mundo no 

qual ele possa se exercitar unicamente na virtude do discurso. 

Portanto, para Eric Weil, definir o homem como um animal racional, não significa que 

o mesmo disponha naturalmente da razão, mas que deve dispor dela para ser homem 
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plenamente: “o homem natural é um animal; o homem que ele quer ser, que ele quer que o 

outro seja para que ele mesmo possa reconhecê-lo como seu igual, deve ser razoável” (WEIL, 

1996, p. 5). Em outras palavras, a razão não é um dado, e o homem não nasce razoável, mas 

deve ascender à razão, que é a igualdade universalmente reconhecida, resultado e término de 

um progresso no qual consiste a história: progresso para o universal que não “é jamais dado, 

mas que deve ser buscado em cada momento na luta contra isto que se opõe a ele” (id., 1991, 

p. 74), progresso que se dirige, obrigatoriamente, no campo político, para a construção de um 

Estado em que “a liberdade de cada um possa coexistir com a liberdade de todos e em que o 

homem será o que há de maior sobre a terra para o homem” (id., ibid., p. 76), progresso em 

vista da “construção de um mundo em que a razão inspire todos os seres humanos” (id., 

1996a, p. 20). 

A filosofia pensa então o homem no seu querer a si mesmo como razoável, homem 

que deseja libertar-se não apenas da necessidade, mas do desejo, pois quer transformar-se do 

ser que é num homem pleno, “por meio da razão e em vista da razão” (id., 1996, p. 11), 

homem, enfim, que busca a verdadeira satisfação, o contentamento, de e para o homem.14 Eis 

por que ele diz não ao dado imediato; aliás, ele é o único animal capaz de usar a linguagem 

para dizer “não” ao que é imediatamente e produzir o que não é ainda. Ser razoável, 

fundamentalmente, significa então “ser capaz de realizar a própria negatividade, não somente 

dizer não ao que é, mas produzir disto que é aquilo que ainda não é, um novo objeto, um novo 

procedimento, todos dois livres do que era a opacidade na coisa e no modo de transformar-se 

oferecidos pela natureza” (id., ibid., p. 9). Entendido isso, 

 

definir o homem por aquilo que ele deve ser não contribui em nada para 
aquilo em vista do que a definição foi dada. O sentido da definição do 
homem como razão somente se mostraria na realização da razão. Mas a 
definição do homem por aquilo que não é tem a vantagem de destacar o 
traço essencial que Hegel chamou de a negatividade do homem: o homem é 
um animal como muitos outros, mas não é somente como os outros porque, 
além das necessidades “ele tem também desejos, quer dizer, necessidades 
que ele mesmo formou, que não são da natureza, mas que ele se deu” (LP, 
7). É a negatividade que o impulsiona a agir sobre o que ele encontra ao seu 
redor para satisfazer as suas necessidades, e o impulsiona a agir sobre a sua 
ação, isto é, sobre o seu modo de agir sobre a natureza, para satisfazer os 

                                                 
14 “A realidade nos mostra que a maioria dos homens na vida corrente busca o contentamento na satisfação das 
necessidades, no apaziguamento do desejo, na realização da negatividade, e não na e pela razão, como propõe o 
filósofo. E o que é mais grave para o filósofo é que a recusa da filosofia não constitui um problema para o 
homem na vida corrente, mas para aquele cujo contentamento está na razão, é a razão; aquele para quem nem 
todas as formas de realização da negatividade, nem todas as formas de apaziguamento do desejo e de satisfação 
das necessidades são legítimas, isto é, razoáveis” (PERINE, 1987, p. 127).  



 

 

25

desejos, isto é, as necessidades que ele mesmo criou (PERINE, 1987, p. 
126). 

 

Interessa aqui perceber que é esta negatividade a condição do homem que supõe que o 

mesmo seja, em primeiro lugar, violento, o que vale dizer que “a violência, 

antropologicamente falando, é a condição primeira do homem” (VENDITTI, 1985, p. 88), “a 

possibilidade realizada em primeiro lugar” (WEIL, 1996, p. 69). Os acontecimentos do nosso 

tempo nos obrigam a reconhecer que a violência em si “como essência do indivíduo enquanto 

tal” (id., ibid., p. 54), é ineliminável no homem. O que significa que o homem não apenas é 

violento em primeiro lugar, mas permanece violento, e pode, na sua liberdade, sê-lo ainda. 

Trata-se, naturalmente, depois que a filosofia revelou a possibilidade da não-filosofia, da 

violência pura, isto é, livremente escolhida e conscientemente perseguida pelo homem. Mas a 

reflexão registrou também que a violência, em si ineliminável no homem, não o é em relação 

à razão, enquanto “não é a essência do homem que não está mais sob o senhorio da violência” 

(id., ibid., p. 54) por tê-la submetido e transformado, compreendendo-a por meio da razão e 

em vista da razão. Se o homem possuísse, a priori, a certeza de que a brutalidade da sua 

natureza não poderia ser submetida ao senhorio da razão, não teria sentido o seu empenho em 

vista da realização deste senhorio; desta forma, não faria sentido o esforço pela razão e os 

homens da razão não teriam sequer aparecido na história, pois, só num mundo histórico no 

qual a razão está operando, podem surgir homens da razão, empenhados na sua absoluta 

realização. Deste modo, a opção pela violência, como possibilidade, torna-se sempre mais real 

enquanto não se realiza um mundo absolutamente razoável, no qual a violência seja 

inteiramente informada pela razão e não poderá mais constituir a opção contrária à razão para 

a generalidade do homem. Mundo que aparece como hipótese filosófica, mas dificilmente 

concretizável na história pela própria condição do homem como ser igualmente razoável e 

violento. 

 

O paradoxo da violência nos remete a uma compreensão filosófica do ser 
humano como um ser violento, mas que não é pura violência, justamente 
porque pode reconhecer, significar, dizer, compreender a violência. 
Enquanto natural, o ser humano é violento e age à maneira das forças 
naturais, determinado por tendências, instintos, necessidades. Porém, esse 
mesmo ser é capaz de distinguir o útil e o danoso, o justo e o injusto, o bem 
e o mal, o que significa que o ser humano só compreende a violência e se 
compreende como violento, porque ele não é só isso. Em poucas palavras, o 
ser humano é violento e razoável (PERINE, 2004, p. 72-73). 
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Ao homem que não é apenas violência ou razão, ambas aparecem como 

possibilidades, de forma que há filosofia por que o homem quer a alternativa de filosofar e 

colocar a existência de um sentido e a possibilidade de um discurso coerente e razoável: desta 

forma a filosofia pressupõe a liberdade, em outros termos: “violência e razão são 

possibilidades humanas radicais, isto é, enraizadas na liberdade do homem” (PERINE, 1987, 

p. 174), e ainda, no que toca sua justificabilidade, “toda posição é no fundo irredutível e 

irrefutável, arbitrária. Ela repousa sobre uma escolha, um ato de liberdade” (KIRSCHER, 

1992, p. 115). 

O início do filosofar pressupõe então a escolha que o homem não pode demonstrar 

como se se tratasse de um teorema, trata-se de uma opção inteiramente livre, não irracional, 

“mas a-racional, num sentido mais que temporal, pré-racional” (WEIL, 1996, p. 18); de uma 

escolha absurda desde que “o absurdo se define em relação ao sensato que existe só no 

discurso: esse é o princípio absoluto, o princípio que compreende, mas ao qual é vão aplicar a 

ideia de compreensão” (id., ibid., p. 61), esse é o fundamento infundado de todo discurso, de 

toda compreensão, que para tanto, dever ser universalmente comunicável.   

A escolha é compreendida pelo discurso já realizado, capaz de compreender que ela 

deve ser sempre feita, e que as escolhas ulteriores não são senão derivadas da “escolha 

primeira, aquela entre violência e discurso – escolha primeira, porque é anterior a todo 

discurso pelo discurso mesmo, se quer compreender-se” (id., ibid., p. 59). A escolha foi feita 

no momento em que se deu o salto da certeza à discussão, no dia em que os homens de uma 

comunidade decidiram renunciar ao uso da violência e regularam suas controvérsias por meio 

da discussão, e é exatamente por causa deste salto que aparece a possibilidade da coerência, o 

que constitui o traço fundamental do pensamento ocidental. Daqui a grande importância que 

assume a discussão, que, ao aparecer pela primeira vez nas terras gregas, o fez como “o fato 

mais importante da história como nós a entendemos, pois constitui o ponto de partida desta 

história” (id., ibid., p. 124). Mas só ponto de partida, já que a história seguiu e por isso mesmo 

os homens tiveram que continuar a fazer sua escolha, mesmo sem ter dela consciência.  

De fato, tal consciência só aparece com o discurso acerca do absoluto em Hegel e se 

torna explícita para Weil, para quem a filosofia já se compreendeu totalmente e por isso pôde 

compreender o seu pressuposto, a escolha que a funda, e isto também graças à violência. Que 

a razão seja uma possibilidade do homem aparece no fato de que “o homem pode e pode 

certamente ser razoável, ao menos querer ser razoável. Mas se trata de uma possibilidade e 

não de uma necessidade, é a possibilidade de um ser que tem pelo menos outra possibilidade” 

(id., ibid., p. 57), isto é, “a razão, e, portanto, a filosofia, não constitui a única possibilidade do 
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homem. É certo que o homem busca sempre e em tudo a satisfação, mas não a busca 

necessariamente pela razão” (PERINE, 1987, p. 175), “a outra possibilidade é a violência” 

(WEIL, 1996, p. 57). 

A história revela ao pensamento filosófico que a razão não é um fato e que o acesso a 

ela pressupõe e envia de novo a uma escolha anterior, ou seja, que o homem queira, pela 

razão, vencer o medo e a violência e realizar o que é o fim da história e da filosofia: um 

mundo da não-violência, absolutamente razoável. Mais uma vez, só há filosofia na refutação 

da violência, o que é sempre e absolutamente uma rejeição precária já que “a escolha de uma 

das possibilidades radicais refuta a outra de fato, não a refuta como possibilidade” (PERINE, 

1987, p. 174). 

Ora, se o problema do homem é ascender à razão, o que “deve ser resolvido no plano 

do empírico, da violência, das paixões” (WEIL, 1996a, p. 195), o acesso a ela nasce e se 

constitui na violência e contra a violência, na história contra a violência que o precede no seu 

violento impor-se, e que os homens tendem a anular por meio da razão e em vista da razão, 

em vista da realização de um mundo da não-violência e sob o senhorio da razão, que é “o 

ponto de partida como a tarefa da filosofia” (id., 1996, p. 59). Mas a realização deste fim não 

exclui o uso da violência, pois nada garante que isso possa ser realizado sem o emprego da 

violência “é, aliás, provável que não se alcance nunca se se esquece a possibilidade da 

violência, ou o fato que em certos momentos essa pode ser nobre e justa” (id., 1996a, p. 233). 

A violência, em certos momentos, pode resultar necessária, mas se trata, para o 

filósofo, de uma violência entendida como o “meio necessário para criar um estado da não-

violência” (id., 1996, p. 59). “A vida humana só terá conteúdo humano a partir do momento 

em que esta violência segunda, dirigida contra a violência primeira pela razão e a ideia da 

coerência, tiver eliminado esta última do mundo e da existência do homem” (id., ibid., p. 59). 

Contra a violência que nega todo sentido, “o absurdo no estado puro” (id., 1996a, p. 233), que 

não se deixa informar pela razão, o uso da violência é inevitável, pois somente a violência 

pode combater a violência. 

O violento não distingue entre “a liberdade que é razão, e o arbítrio que é violência” 

(id., ibid., p. 189), ele é violento e basta: “ele é negatividade no meio disto que o nega” (id., 

1996, p. 58). Certamente o violento não é mudo, pois luta, sofre e se exprime, mas não quer 

escolher o que deve dominar ou sofrer: não se ocupa em compreender. Eis por que a 

violência, como a outra possibilidade do homem, aparece sob esta forma só a nós que 

falamos, “dentro do nosso discurso, que não é violento, mas voltado inteiramente à 

compreensão” (id., ibid., p. 58) da violência no seu fundo. O violento não quer compreender e 
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por isso não aceita e não pode aceitar o diálogo, pois não quer colocar à prova da discussão o 

próprio fim imediato. De fato, “a violência se satisfaz com sua própria irredutibilidade sem 

querer compreender a alteridade, sem reconhecer a alteridade do outro nem a sua própria: ela 

não põe a si mesma em questão (...). Ela não reconhece as outras possibilidades de ser 

portadora de sentido, habitada por um sentido” (KIRSCHER, 1992, p. 116).    

Para o violento, a própria ideia de uma coerência absoluta reconhecida e válida para 

todos é sem sentido. “É o nosso modo de ver que faz do violento um homem da consciência 

reflexiva em si mesma, e que se pergunta o que quer no fundo” (WEIL, 1996, p. 58), pois na 

realidade, o violento não quer nada, o que não impede a interpretação dos seus atos e das suas 

ações. O que a nós aparece como o essencial da sua existência, para ele se exprime no silêncio 

da razão e na rejeição de “toda theoria, de toda visão e de toda tentativa de uma visão única 

do conjunto” (id., ibid., p. 58). Disto, resta que contra o violento não há outro caminho senão 

o uso da violência guiada pela razão em vista da realização de um mundo da não-violência, 

que “provém da violência e permanece seu fim” (id., 1996a, p. 233).  

 

 

1. 3  A insuficiência do Absoluto para a superação da violência 
 

 

É sabido que, com Hegel, o pensamento ocidental chega ao discurso absolutamente 

coerente, no qual se realiza a coincidência absoluta entre Ser e Razão, por isto “que todos os 

fatos, inclusive o fato chamado homem, são fatos da Razão e são fundados sobre o Ser, que 

outro não é senão a razão determinando-se na sua liberdade” (id., 1996, p. 50), ao passo que a 

filosofia pode tomar consciência de si como um discurso absolutamente coerente, que 

compreende tudo e a si mesma, pensamento que pensa o outro e a si, e faz deste saber 

absoluto a categoria mesma da filosofia. Porém, o problema é que este discurso, totalmente 

coerente e desenvolvido, se propõe como término e fechamento da história. Nele 

 

a história terminou, pois se tornou completamente compreensível, enquanto 
todos os discursos particulares, também os menos coerentes, inclusive o 
grito da violência, se tornaram compreensíveis, ou, se se preferir (o que é o 
mesmo), é compreensível, porque terminou: a história terminou o seu 
percurso porque encontrou o que procurava, a coincidência da ciência do Ser 
com a certeza da liberdade, e por que compreendeu que foi ela mesma que, 
de negação e discurso particular em negação-discurso particular, produziu 
essa reconciliação (id., ibid., p. 54-55). 
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Mesmo não havendo dúvida de que Hegel representa o ponto mais alto da filosofia, ao 

erguer um edifício filosófico capaz de abrigar tudo sob seu teto, de forma que a violência não 

é expulsa do discurso, mas reconhecida positivamente, compreendida como a mola da ação 

que faz a história e da própria filosofia. E com a violência compreendida, compreendeu-se no 

saber absoluto também o indivíduo e, ao mesmo tempo, todas as suas negações e protestos 

particulares possíveis. Mas, deve-se reconhecer que a violência não é menos violenta aos 

olhos do indivíduo, por ter sido compreendida no saber absoluto, e o mundo não foi 

transformado num mundo de liberdade e humano no qual o homem livre possa viver na 

segurança que a razão lhe oferece como presença na certeza do agir. Ou seja, na compreensão 

da violência pelo discurso absolutamente coerente, o mundo não foi transformado no mundo 

da razão efetivamente realizada que garantisse o contentamento do indivíduo, não realizou o 

contentamento de todos os indivíduos que vivem nas instituições razoáveis produzidas pela 

sua práxis transformadora na história. Certamente, há sabedoria para Hegel, mas é aquela que 

se localiza inteiramente no discurso do homem universal, não do indivíduo humano, incapaz 

de escapar da violência. Enfim, o discurso totalmente desenvolvido não realizou o 

contentamento para o indivíduo, pois não realizou o desaparecimento da violência da vida do 

homem. 

A história, terminada com o discurso absolutamente coerente hegeliano, não estancou. 

O discurso coerente pode sim ser o fim da história, mas da história que é a sua, “daquela 

história sem a qual não seria e que se compreende apenas nisto como sensata” (id., ibid., p. 

83). Em outras palavras, trata-se do fim da história da razão hegeliana, não da razão do 

homem que ainda espera a sua efetiva e completa realização. A história permanece aberta (cf. 

WEIL, 2003, p. 167-176).15 E não só aberta como também violenta. Logo, se com Hegel a 

filosofia alcançou a esfera do absoluto, tendo justamente no absoluto a categoria mais própria 

à filosofia, deve ser igualmente transformada a forma de compreender o significado da recusa 

da razão na atitude violenta.  

Voltando ao início, é a realidade que impõe esta reflexão, realidade que depois de 

conhecer o discurso fez sua opção em detrimento dele, e é neste ponto que Weil desenvolve 

sua reflexão acerca da história e da filosofia. Portanto, depois de Hegel se radicalizou também 

                                                 
15 “O fim da história não está além da ação razoável, ele está na ação que se sabe e se vê razoável. O fim da 
história e da política não é a representação como um estado feliz, transcendente e pacífico, no qual ele não teria 
mais nada a fazer, mas somente a ser, como o animal ou como Deus. A liberdade não pode reconhecer o agir, 
quer dizer, a governar a natureza e a sociedade segundo a razão. Se a liberdade reconheceu algo, o fim da 
história, esta não é a ação, mas a violência” (KIRSCHER, 1992, p. 69). “O fim da história (...) é o fim da 
opressão que impede os homens de ser manterem abertos para isto que está, em direito de humanidade, sempre à 
sua disposição” (WEIL, 2003, p. 175). 
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a possibilidade da rejeição da filosofia, a escolha da não-filosofia como anti-filosofia, oposta 

ao discurso absolutamente coerente e apenas a esse. Eis por que a violência se torna o 

problema para a filosofia, enquanto o outro que a rejeita e ao mesmo tempo a condição 

mesma de sua existência. Nisto, “a violência é um problema para a filosofia, a filosofia não é 

um problema para a violência” (id., 1996, p. 58), ou seja, a violência termina por ter um 

sentido apenas para a filosofia, que é, por natureza, rejeição da violência. Aqui está parte do 

caráter paradoxal da relação entre filosofia e violência, já que esta constitui problema central 

àquela enquanto para o violento a filosofia não constitui problema algum: “é para um ser que 

fala, que, falando, busca o sentido, para um ser que já deu um passo na discussão e sabe 

alguma coisa da realidade, que a violência constitui um problema, que a violência se 

apresenta como problema. Assim a violência tem um sentido no seu outro: a filosofia” 

(RICŒUR, 1995, p. 60).16 E, finalmente, assim como é a violência a condição de 

possibilidade da compreensão da filosofia, é a filosofia, a esfera capaz de abarcar num sentido 

a própria violência, pois se “só existe o insensato do ponto de vista do sensato” (WEIL, 1998, 

p. 20), só existe violência por que existe filosofia. 

Porém, “pode-se sempre refutar a questão do sentido e colocar-se no insensato e 

proclamado, na violência pura, e conscientemente insensata: pode-se optar contra a filosofia, 

contra toda forma de razão” (id., 1987, p. 23-24), opção que, depois do discurso absoluto, 

ganha uma nova acepção, a de uma verdadeira violência pura: “a violência que é escolhida 

depois da razão é violência pura, justamente por que, conhecendo a razão, ela a recusa” 

(PERINE, 1987, p. 174), e compreender a rejeição do discurso absolutamente coerente é 

compreender a violência em si, violência que se opõe, como possibilidade efetiva do homem, 

ao discurso filosófico. Pura é então a violência que sabe, ou seja, violência com conhecimento 

de causa, violência contra a filosofia. 

A história que continua mesmo depois do “fim do discurso”, portanto, além do 

discurso, mantém vivo o problema da violência que retorna na reflexão sobre a rejeição da 

filosofia presente, na Logique de la philosophie, nas categorias da Obra e do Finito, 

categorias que recolocam a história em movimento depois de Hegel; como história, como 

filosofia do sentido, descobrindo que o não razoável é apenas “insensato em si”, mas não para 

a filosofia que descobre o sentido da violência como contra-pensamento, como “negação 

universal e absoluta do universal e do absoluto” (WEIL, 1996, p. 346), e que deve ser 

                                                 
16 “Se há uma diferença entre a vontade de violência e a vontade de filosofar está só nisto: o filósofo pode 
compreender o violento, enquanto o violento, que rejeitou a compreensão, não compreende o filósofo” (WEIL, 
1989, p. 24). 
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pensada, pois “toda violência concreta possui um sentido para a razão” (id., ibid., p. 54), isto 

é, um sentido para a filosofia que é, mais uma vez, rejeição da violência. De novo, 

compreendendo a violência, a filosofia se coloca como contra-violência, como meio, 

tecnicamente necessário, num mundo ainda sob a lei da violência, voltado contra a violência 

primeira, em vista da realização de um estado de não-violência. 

O filósofo então se coloca diante da alternativa de “uma vida não razoável ou a- 

razoável de um lado e o fim da sua existência de outro” (id., ibid., p. 19) e ele que aspira à 

visão, à teoria, sabendo que só assim poderá obter a satisfação, e que por isso pensa a 

violência e se opõe a ela combatendo-a em vista da construção de um mundo da não-

violência. Deste ponto de vista, o filósofo, que, enquanto indivíduo não pode fugir do perigo 

da violência, teme: 

 

tem medo disto que nele não é razão e vive com este medo, e tudo o que faz, 
tudo que diz e pensa, está destinado a eliminar ou a atenuar este medo. A tal 
ponto que se pode dizer que ele sofre o medo do medo. Ele não teme o 
desejo, não teme a necessidade, não teme a morte: ele teme o temor (id., 
ibid., p. 19). 

 

Teme nele “a animalidade do ser vivente” que pode sempre impedir-lhe de continuar a 

ser filósofo, e isto por que é homem, não sábio. É verdade que ele está disposto “antes a 

morrer que sacrificar a razão; mas esta decisão válida hoje, tomada ontem, será ele capaz de 

colocá-la em ação no dia indeterminado da prova?” (id., ibid., p. 20). 

Na realidade, o filósofo não pode estar seguro da sua razão enquanto não se realiza um 

mundo inteiramente razoável no qual “a negatividade e o desejo contribuam para construção 

de uma forma de vida na qual o homem, os homens estejam protegidos da violência, e o seu 

caráter seja formado ou transformado de modo que o indivíduo não seja mais levado para a 

paixão, mas para a razão” (id., ibid., p. 20). 

Ao levar às últimas consequências a questão da relação entre filosofia e violência, Eric 

Weil transforma a própria compreensão da filosofia, entendida agora a partir da perspectiva 

de uma esfera que se lhe apresenta como seu outro. O resultado disto se coloca na mudança 

daquela que foi tradicionalmente entendida como a natureza e a tarefa da filosofia, seja na sua 

acepção estritamente teórica, seja naquela mais aberta à questão da prática humana; ou seja, a 

questão da verdade. De fato, a tese de que a verdade não é o problema da filosofia é central na 

reflexão sistemática de Eric Weil e representa um apelo a repensar a tradicional impostação 

da questão e uma outra compreensão da filosofia que tem agora diante de si a violência. “O 

outro da verdade não é o erro, mas a violência, a rejeição da verdade, do sentido, da coerência, a 
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escolha do ato negador, da linguagem incoerente, do discurso ‘técnico’ que serve sem perguntar-se a 

quê, o silêncio, a expressão do sentimento pessoal e que se quer pessoal” (id., ibid., p. 65). 

O problema em primeiro plano não pode mais ser a questão da verdade, mas o da 

violência como ato negador inclusive da própria verdade. Pensando nisso, Weil coloca o 

problema de uma interrogação paradoxal, possível apenas ao filósofo que quer compreender 

tudo, inclusive o sentido da violência. Paradoxal exatamente por que, como visto acima, 

aquele que é violento e que vai em tal direção não se coloca nenhum problema de sentido, 

enquanto o filósofo busca um sentido que a violência-fato não tem. É ele que, agindo dentro 

de uma história de violência, quer, ao mesmo tempo, tomar distância para compreendê-la e 

orientá-la. A sua posição é assinalada pela tensão e pelo medo, mas permite ao pensamento 

tomar consciência histórica e, de tal modo, ser autenticamente moderno.17 

Procedendo assim, Weil levanta a questão acerca do “poder absoluto” da razão; pois, 

considerando que o pensamento filosófico alcançou o seu ponto mais alto no sistema 

hegeliano, no qual o discurso absolutamente coerente foi realizado e a negação assumida no 

realizar-se da razão, assim como a oposição entre discurso e violência foi compreendida e 

superada: “a violência não é mais expulsa do discurso, ela não é mais simplesmente 

condenada: é compreendida nisto que é positivamente, o meio sem o qual não haveria 

movimento” (id., ibid., p. 55). Mas, como foi visto, a história depois de Hegel propôs 

novamente ao pensamento a real possibilidade de um homem que escolhe não ser razoável, a 

revolta contra o discurso absolutamente coerente. O drama que o nosso tempo vive está nesta 

insubordinação do homem à razão que se evidencia no fato de uma liberdade vazia, pois a 

liberdade é essencialmente negatividade, poder dizer não a tudo que o homem pode exprimir 

insatisfatoriamente. Se a negatividade não é orientada pela razão, torna-se liberdade negativa 

pura, liberdade insensata. Na Logique, as categorias da Obra (o homem da experiência 

nazista) e do Finito (o homem do existencialismo que em nome dos direitos do indivíduo, 

rejeita tanto a violência total quanto o discurso coerente) representam a tomada de 

consciência, no discurso, de duas atitudes que têm a ver diretamente com a violência: a 

primeira enquanto expressão da violência ativa, a segunda da violência passiva. 

Descrevendo o homem da Obra, Weil pensa em todos os heróis da violência histórica, 

nas ideologias que exaltaram, nos numerosos artífices de violência. Do ponto de vista do 

filósofo, a radical insuficiência de tal atitude está no fato de ela constituir uma forma de 

                                                 
17 “A filosofia moderna compreende que a realidade em si – ser, absoluto, Deus etc – se dispersa no tempo da 
história e que este tempo, seu tempo, é aquele no qual a verdade vem a se saber e a se encontrar. A época 
moderna é ao mesmo tempo objeto e sujeito do discurso” (KIRSCHER, 1987, p. 102). 
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abandono da razão: o homem violento é, definitivamente, aquele que encarna a possibilidade 

de não pensar, mas de simplesmente viver e fazer no mundo. Este é o ponto no qual a 

oposição ao discurso coerente se torna possível e real. Certamente quem se opõe o faz 

falando, só que falar não é mais o que conta: trata-se de ser, não obstante o discurso, assim 

como da escolha do particular contra o universal, da afirmação do sentimento individual. 

Nisto a Obra se afasta da categoria da Ação que é, ao contrário, a realização política da 

vontade de razão. 

Portanto, a Obra aparece como o outro da filosofia, e Weil, diferente de Hegel, quer 

compreender este outro enquanto tal, deixando-o como tal. Assim, o filósofo revela a radical 

insuficiência desta categoria: ela conhece a razão e o discurso, mas não se deixa formar e 

guiar por estes. Com a tematização da Obra, Weil volta à possibilidade humana fundamental, 

oposta à escolha do discurso. 

 

A violência foi pensada no discurso: contra o discurso, ela se apresenta, 
consciente de si, na Obra; o discurso se torna o inimigo (...) o homem que 
mostra, não num discurso, mas na sua ação, na sua obra que se pode viver 
sem filosofar, e, pois isto o discurso sabia, que tal vida é autenticamente 
humana; e mais, que o homem verdadeiro é aquele que justamente rejeita o 
abrigo do discurso. Disto resulta que a linguagem é essencialmente outro do 
que era até então. (...) Esta rejeição total e brutal tem o mérito de nos fazer 
compreender que a filosofia não é mais tudo, que a linguagem pode conduzir 
ao discurso, como pode ser instrumento a serviço do desencadeamento 
desconhecido da pura violência, do não sentido – o qual só ganha sentido se 
a razão for uma das possibilidades do homem, a outra é a violência 
(QUILLIEN, 1970, p. 419). 

 

A um resultado parecido conduz também a análise do homem do Finito que encarna, 

para Weil, a atitude da violência sofrida, visível sobretudo nos discursos existencialistas. Tal 

discurso reflete a consciência mesma da violência passiva, certamente sedutor, mas 

insuficiente para orientar o homem concreto: 

 

o homem é (em tal discurso) eternamente ‘histórico’, eternamente 
‘temporal’, eternamente ‘ao encontro de si mesmo’, eternamente ‘num 
mundo imperfeito: este discurso compreende (abarca) tudo – salvo ele 
mesmo e, se o homem fosse o que tal discurso diz dele e não fosse o que é, 
este mesmo discurso enquanto eterno seria impossível para o homem 
temporal (WEIL, 1996, p. 62). 
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Ao existencialismo o autor reprova o niilismo que não oferece nenhuma orientação 

para a vida concreta nem qualquer alternativa acerca da violência.18 

A contribuição de Weil está em mostrar um outro, quer dizer, uma possibilidade 

alternativa, seja à violência ativa (o ativismo da Obra), seja ao desespero ao qual leva a 

consciência da violência sofrida (o existencialismo do Finito), numa ação razoável e, 

definitivamente, numa filosofia do sentido. Trata-se, para Weil, de propor mais uma vez a 

rejeição da violência através da escolha da razão, mas não na perspectiva hegeliana de 

conciliar toda negatividade como momento positivo do tornar-se da razão para sua 

absolutização, e sim compreender a violência como outra possibilidade sempre presente.  

Deste modo, toma corpo definitivamente uma diferente forma de colocar o problema 

da verdade que “não está mais no sentido da ciência, mas da filosofia, não aquele da 

adaequatio intellectus ad rem, mas o da adaequatio hominis ad intellectum (id., ibid., p. 66), 

ou seja, da escolha da possibilidade da razão por parte do homem concreto, da escolha da 

compreensão através do discurso coerente, expressão que se liga à crítica da definição 

tradicional do homem como razão, da qual Weil parte. Essa exprime uma possibilidade e uma 

tarefa, não um fato e, como observa o autor: 

 

aparecerá vazia ou contraditória só enquanto se mantém na lembrança do 
discurso tradicional, discurso que pretende levar sobre o outro do discurso, 
sobre o Ser, e que esquece que este Ser não se mostra senão no discurso, que 
o discurso não sai jamais de si mesmo. Fórmula paradoxal só enquanto se 
esquece de que se trata do discurso de um homem que poderia não ter tal 
discurso ou não ter nenhum discurso (id., ibid., p. 66-67). 

 

A escolha da razão não é um valor evidente; mais uma vez, não é mais que uma 

possibilidade, uma aspiração, ainda que a mais elevada e humana: “o homem enquanto se 

declara razoável, não fala de um fato e não pretende falar de um fato, mas exprime o último 

desejo, o desejo de ser livre, não da necessidade... mas do desejo” (id., ibid., p. 11). Antes da 

escolha da razão, o homem é, essencialmente, necessidade e desejo individual, logo, 

violência; e com tal escolha, inicia o caminho para o universal. Nem todos os homens operam, 

de fato, esta escolha, mas aqueles que tiveram a coragem de fazê-la, poderão dizer-se 

filósofos, pois “o filósofo é o homem em statu nascenti, o sábio nascente, o animal negador 

que acabará por negar a animalidade em si” (id., ibid., p. 11). Neste sentido, a filosofia é o 

dizer de um indivíduo concreto que, mesmo podendo permanecer na situação de violência, se 

decidiu livremente pela via da razão, pela compreensão da sua situação e da própria 

                                                 
18 Cf. WEIL, 1993, p. 91-100. 
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compreensão, isto é, “o finito a partir do infinito, a si mesmo a partir do universal” (id., ibid., 

p. 67). 

Esta escolha da razão é, ao mesmo tempo, rejeição da violência, tanto da violência 

originária quanto daquela que nasce como rejeição-revolta contra a própria filosofia e o 

discurso coerente que essa produz, e é apenas como possibilidade que essa aparece à reflexão 

que quer tudo compreender: essa possibilidade não existe senão para quem fala, dentro do 

discurso que não é violento, inteiramente voltado para a compreensão de uma coerência 

absoluta, que para o violento permanece a busca “de uma verdade total totalmente revelada, 

privada de sentido” (id., ibid., p. 58). Como já se disse, o paradoxo é que, se de um lado, “a 

violência não tem sentido senão para a filosofia” (ib., ibid., p. 58) que ela rejeita, de outro, é 

ela que garante a possibilidade da existência da filosofia a si mesma, o sentido do ato de 

filosofar. Essa não pode ser colocada sobre o mesmo plano das diversas ciências, cuja verdade 

é dada pelos seus objetos particulares e pelos relativos métodos de pesquisa (cf. WEIL, 1996, 

p. 64-65; WEIL, 1970, p. 353-369). Para Weil, a filosofia tem a ver com o discurso humano, 

mas, sobretudo, tem a ver com o homem: “trata-se de compreender como o homem (...) 

ascende na liberdade da sua escolha à coerência do discurso para compreender todos os 

discursos, todos os não-discursos, todas as atividades, todos os atos dos homens” (WEIL, 

1996, p. 66), e mais: 

 

Sou eu que sei que não sou livre neste mundo, que sei ser este mundo da 
violência e da pena e da fome, da perseguição e da morte violenta, mas que 
quero pensar este mundo e a mim mesmo neste mundo em função do sentido 
que ele possui e que assim quero realizar o sentido do mundo através do 
discurso, da razão, da ação razoável. Sou eu que aqui e agora, quero possuir 
um discurso que não me permita só agir, mas também compreender o que é 
agir e qual é o sentido de toda ação; sou eu que me sei finito e que, portanto, 
quero compreender o finito a partir do infinito, eu mesmo a partir do 
universal (id., ibid., p. 67). 

 

Pensar e realizar o sentido do mundo através do discurso e da ação, ou melhor, num 

discurso que não permite apenas agir, mas compreender o que é o agir e o sentido da ação; eis 

o programa que, segundo Weil, a filosofia deve assumir e que supera a questão tradicional da 

correspondência da verdade ao estado de coisas na relação weiliana entre verdade, razão e 

violência. Nas palavras de Gianpietro Francesconi,   

 

Esta compreensão da violência como outra possibilidade da razão, não 
absorvida num tornar-se otimista que a justifique na medida em que 
contribui para levar adiante o desenvolvimento dialético da razão, mas que a 
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deixa intacta na sua ameaçadora presença, tem como resultado a consciência 
da precariedade da própria razão. Resultado não sensacional, mas importante 
se contribui para tornar mais humildes os modernos senhores de uma 
natureza e de uma história que, através da agressividade do trabalho e da 
eficácia da organização (valores que segundo Weil, definem a sociedade 
moderna), querem sempre mais dominar, mas não estão em condições de 
habitar. A compreensão da violência como ato negador da verdade mostra a 
possibilidade e o espaço do insensato e o risco da impossibilidade de 
articular a questão decisiva da orientação do homem concreto na concretude 
da sua história (1985, p. 67). 

 

Finalmente, para Weil a filosofia não pode ser concebida como uma síntese puramente 

teorética a se desenvolver sobre o plano do discurso, mas, ao contrário, ela deve ser entendida 

como ato de filosofar, como opção livre e como prática de rejeição da violência que só se 

realiza plenamente na constituição de um mundo no qual esta escolha possa ser sempre mais 

possível e viável, de modo que só uma síntese que seja também prática pode revelar a 

natureza e a tarefa da filosofia.19 Desta forma, pode-se dizer que o sentido a ser buscado pelo 

filósofo não tem apenas um significado estético, mas um valor profundamente ético, capaz de 

orientar as escolhas e a ação dos homens na história. O contentamento buscado na filosofia 

encontra efetivação na ação do indivíduo moral que age sobre si e na ação do homem político 

na criação de um mundo de instituições que garantam a possibilidade da liberdade de todos e 

de cada um dos indivíduos. Assim, a vitória sobre a violência é sempre precária, já que a 

violência permanece como possibilidade, não pode ser pura teoria, mas deve se tornar prática, 

obra-discurso, discurso-obra: ação, pois, se a vida do homem se dá essencialmente no plano 

político, e “a razão separada da vida se opõe à vida recusando a razão” (WEIL, 1996, p. 396), 

é a exigência de a razão reconciliar-se com a vida na ação: “na ação a filosofia alcança seu 

fim e neste fim, a ação se pensa. Isto quer dizer que as categorias da Ação e do Sentido 

representam dois níveis de reflexão diferentes do mesmo discurso” (KIRSCHER, 1992, p. 

70). 

Isto não faz que o desejo de buscar a razão e o contentamento seja mais legítimo que o 

gesto de negá-lo, mesmo considerando que o filósofo só “poderá viver sem o medo do medo”, 

                                                 
19 “A rejeição sem concessão da opção violenta não leva a ignorar ou a fugir da violência efetiva, objetiva, que 
marca a condição finita. Porque, se o filósofo quer atingir positivamente a realização da razão e a eliminação da 
violência, ele se encontrará obrigatoriamente voltado à história, uma história a ser pensada e, ao mesmo tempo, 
realizada: nela, a razão permanece uma tarefa em vista da vontade de ‘se compreender em seu mundo’, 
identicamente ‘vontade de se realizar numa ação transformadora que revela o mundo e a si mesmo’ (WEIL, 
1991a, p. 419). Então, a filosofia luta não para excluir, mas para assumir e transformar, ao compreender, o que 
resiste e obstaculiza o projeto sensato de uma razão feita mundo. A liberdade que se quer razoável se descobre e 
se sabe razoavelmente aberto ‘ao mundo na Verdade, como o mundo lhe é aberto na ação, que é a criação do 
sentido do homem pelo homem e a conclusão concreta do sentido’ (WEIL, 1996, p. 439)” (GUIBAL, 1984, p. 
116).     
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isto é, quando “a razão tiver penetrado toda a existência do homem e da humanidade” (WEIL, 

1996, p. 20). De outro modo, o homem “permanece animal mesmo sendo razoável”, o que 

significa que permanece potencialmente violento, de modo que violência e medo são sempre 

possíveis em todo momento. Eis por que não se deve agir como se a violência não existisse, 

ignorando-a ou tentando reprimi-la, é preciso encará-la e enfrentá-la no plano da realidade 

cotidiana na qual ela se apresenta sob o aspecto do que resiste e ameaça, e que pode ser 

negado só com os meios oferecidos ao homem pela própria natureza; é preciso afirmar a 

dignidade do homem, que, por sua vez, “deve provar-se na existência de todos os dias” (id., 

ibid., p. 20). De fato, esta violência no homem não é a única e o homem não está ainda fora da 

violência externa: um mundo inteiramente razoável, longe de ser realizado, constitui uma 

tarefa para o homem, se ele naturalmente quer ser homem, isto é, liberdade existente. 

Não se trata apenas da violência externa da primeira violência, mas da violência 

exercida pela segunda natureza, aquela historicamente construída pelo homem. De fato, o 

homem já “faz parte de um sistema que não é mais aquele da natureza primitiva, mas o de 

uma natureza segunda, que ele construiu e, que agora o engloba” (id., 1987, p. 28). Ora, este 

sistema, de uma sociedade moderna “racional, calculadora, materialista” (id., 1991a, p. 385), 

que tirou o homem da necessidade imediata e lhe consentiu exercer o próprio domínio sobre a 

natureza, que o libertou da animalidade individual e, ao mesmo tempo, o esvaziou, reduzindo-

o ao nível “dos objetos naturais a serem valorizados” (id., 1996a, p. 79), que não lhe deixa 

mais espaço à liberdade. Esta segunda natureza, a organização social, da qual o homem se 

orgulha “revela-se assim tão absurda quanto a primeira”, porque longe de elevar as “suas 

pulsões, o reprime” (id., 1987, p. 29). Em outros termos, a sociedade não libertou o homem, 

se é verdade que “toda libertação do homem é libertação para uma vida sensata, livre (...) para 

construir um mundo no qual o homem possa não apenas viver, mas viver dando um sentido à 

sua liberdade, finalmente tornada possível” (id., ibid., p. 29). 

É verdade que a sociedade moderna universalizou o homem por meio da educação à 

racionalidade, fazendo-o um ser pensante, calculador, mas é igualmente verdade que essa não 

permite colocar a questão do sentido da própria existência; ela  

 

deixa ao indivíduo o tempo de divertir-se como lhe apraz (...), mas no fundo 
não faz nada, não pode fazer nada, pois ele pensa, ele diz um mundo, o seu 
mundo, a si mesmo no seu mundo – a menos que não se satisfaça com jogos 
privados e inofensivos, pois situados fora e sob a universalidade do racional, 
não acima deste puro racional. Ela instrui, informa, forma, mas não educa: 
este não é um afazer seu (id., ibid., p. 29). 
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O tipo de racionalidade na sociedade moderna é em e por si mesmo privado de 

sentido, incapaz de compreender e de se compreender e incapaz de colocar a questão do 

sentido. É certo que a ciência, livre de toda consideração de valor, presta ao homem imensos 

serviços provendo-lhe riquezas, bem-estar e possibilidades, constituindo o principal suporte 

da sua vida econômica, social e política, mas ainda incapaz de estabelecer e de justificar os 

valores, inclusive o seu próprio, enquanto se sabe que a vida dos indivíduos é orientada pelos 

valores. A ciência, que penetrou todas as esferas da vida natural e social dos indivíduos, “não 

possui nenhum meio de nos dizer o que devemos fazer” (id., 1991, p. 288). Em outras 

palavras, as ciências modernas não ajudam o homem a compreender a si e o mundo, a 

descobrir um sentido para o mundo e para a sua vida, ou seja, as ciências naturais ou sociais, 

que consideram o homem como um simples objeto vazio de sentido, têm só o conhecimento e 

não a compreensão do mundo no qual se vive e, portanto, não estão em condições de fornecer 

justificação nenhuma às decisões, justificação que pertence à ordem dos valores e não só do 

conhecimento (cf. WEIL, 1991, p. 290s). 

Logo, é um tipo de racionalidade que não é razoável e por isso mesmo carente de 

sentido, e se é verdade que o mundo contemporâneo corre um sério risco por causa do triunfo 

da técnica e de seu projeto de dominação absoluta, isto é devido à redução do sentido razoável 

do intelecto calculador, à inteligência instrumental, pois, como diz Ricœur, “toda redução da 

razão ao entendimento conspira finalmente com a violência” (1995, p. 66). A civilidade da 

ciência e da técnica é assim transformada numa potência desumana, violenta e insensata, que 

exerce brutalmente o seu poder sobre o homem. Provida de uma superabundância de bens e 

de meios tecnologicamente sofisticados, inclusive destrutivos, a organização social é 

desprovida de fins e de valores capazes de iluminar o uso específico e pacífico dos meios que 

produz. 
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Como visto no capítulo anterior, para Eric Weil, a tarefa do discurso filosófico é 

compreender a realidade habitada pela violência e contribuir com a ação que visa seu 

desaparecimento. Portanto, enquanto opção fundamental contra a violência, a filosofia, 

atividade humana voltada ao universal, opõe-se a ela seja no plano universal teórico da 

elaboração do discurso coerente, seja no universal concreto pela ação coerente, isto é, 

opondo-se ao mesmo tempo à violência da natureza e àquela da história, teoria e prática, 

consciência e transformação da realidade. 

Deste modo, a escolha pela razão, que está na base do edifício teórico de Weil, se 

traduz não apenas numa determinada região do discurso filosófico na elaboração de uma 

filosofia política, mas, pressupondo todo o sistema, se dá justamente como superação da 

violência também na ação em vista do universal, mais propriamente, na ação política. 

Antes de tudo, é útil lembrar que Eric Weil introduz sua Philosophie politique não 

apenas num momento muito particular da história (1956), mas também marcado pela cisão 

dentro das ciências que se interessam pelo homem e por suas instituições, cisão que se deu 

exatamente no desvio da política desde sua compreensão clássica de doutrina para a vida boa 

e justa até o estágio contemporâneo da política entendida “segundo o modelo de uma ciência 

experimental” (HABERMAS, 2008, p. 49), como problema técnico preocupado com a 

“elaboração corretamente calculada de regras, relações e disposições”; e, enfim, a política 

como “técnica de conservação do poder” (id., ibid., p. 61). Neste contexto vale sublinhar que 

  

a filosofia política de Weil tem como pressuposto e orientação a retomada da 
reflexão clássica, que infelizmente perdeu-se no horizonte da modernidade, 
tão evoluída na sua razão técnica e comunicativa, porém tão insuficiente na 
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sua razão ética. A superioridade de Weil está não num retorno a todas essas 
trajetórias, mas em captar nelas as propostas e os valores com os quais forma 
o seu quadro político moderno (SOARES, 2003, p. 311). 

 

A filosofia política de Eric Weil resgata então, como ele mesmo deixa claro, a intuição 

clássica de pensar a ação, não à luz da episteme, mas propriamente de uma phronesis, visando 

não só um determinado saber, mas também um saber-fazer em vista da compreensão da ação 

humana na história. Para tanto, Weil se volta ao homem que age sobre si e sobre o mundo das 

instituições políticas, isto é, sobre a comunidade humana em seu conjunto. Nisso o autor 

retoma o tema do fundamento moral da política e da necessária relação entre moral e política 

para a realização da tarefa tanto do filósofo quanto daquela do político. O ponto de partida é o 

fato moral, o ponto de chegada, por sua vez, a realização propriamente política de um mundo 

no qual o indivíduo possa realizar o seu contentamento. Deste modo, o indivíduo é pensado, 

na sua violência e liberdade, em diferentes níveis de vida, seja na comunidade particular seja 

na sociedade mundial moderna, e, finalmente, na sua realização no Estado e na hipótese 

filosófica do Estado mundial. Em tudo isso o que se tem é a reflexão acerca da superação da 

violência na vida e pela ação do homem. Deste modo,    

 

Pensar a política (...) é buscar uma lógica da ação suscetível de conciliar a 
singularidade e a coerência do discurso, a racionalidade das instituições e a 
liberdade do indivíduo finito. É esta busca que dá sentido a uma leitura de 
Eric Weil, porque a dignidade da filosofia não pode residir senão na sua 
capacidade de enfrentar o atual e cumprir sua tarefa de pensar e de agir pelo 
exercício público do pensamento (CANIVEZ, 1993, p. 8). 

 

 

2. 1 A relação fundamental entre moral e política na reflexão weiliana 
 
 

A filosofia política em Weil é sempre a compreensão da realidade histórico-política na 

sua totalidade, e jamais uma ciência político-social analisando e descrevendo positivamente 

dados observados; pois, ainda que tais pesquisas sejam indispensáveis para a filosofia, por 

indicar questões necessárias à ação humana, elas são insuficientes, enquanto incapazes de 

apreender o sentido da ação no seu conjunto, já que a acumulação de fatos que observam e a 

pesquisa das condições que revelam, não são compreendidas senão numa vida de ação que, 
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sempre ligada a tais fatos e condições, não pode ser reduzida a outra coisa aquém dela 

mesma.20 

Se as pesquisas das ciências sociais e políticas podem indicar como se forma a ação, 

não são qualificadas para falar do valor da mesma, na medida em que, permanecendo 

objetivas, não dispõem de meios para distinguir o problema importante daquele que não é 

mais que aparente. Para tanto, trata-se, no caso de Weil, obrigatoriamente, de filosofia, 

enquanto compreensão da realidade política na sua unidade estruturada, quer dizer, de uma 

compreensão particular fundada sobre uma categoria que não se compreende senão “no 

interior do sistema, onde ela se mostra como uma das categorias do pensamento humano, ou 

se se prefere, uma das dimensões do universo do discurso, autônoma como toda dimensão, 

nem redutível às outras, nem compreensível sem referência a eles” (WEIL, 1996a, p. 11).   

As ciências positivas se ocupam da política e do Estado, mas permanecem 

insuficientes nas suas realizações concretas, são capazes apenas de ver a realidade política de 

um único ponto determinado da realidade, fazendo abstração do que não é essencial, 

incapazes de justificar seus axiomas e, por isso mesmo, arbitrárias em suas escolhas. 

A filosofia política quer justamente ultrapassar a esfera da escolha arbitrária e, 

portanto, violenta, entre teorias particulares nas quais as pretensões vão além das 

possibilidades, para poder tocar uma compreensão da realidade política na sua totalidade. 

Quer efetuar uma escolha razoável nesta realidade: optar pela não-violência e tudo mais em 

vista da não-violência. Optando conscientemente em favor da universalidade contra o 

arbitrário, é em relação a esta opção fundamental que a filosofia interpreta a realidade 

política. A partir disso, o fim da política só pode ter um sentido ou se tornar um problema na 

sua relação com a moral formal, pois o sentido mesmo da política não pode ser conhecido sem 

ter um preâmbulo colocado naquele da ação humana. É certo que a moral pura é insuficiente 

para a compreensão positiva da política, mas querer compreender a política em sua totalidade, 

fazendo abstração do fim que lhe assinala a moral é renunciar a todo conteúdo do sentido da 

política.21       

Antes de tudo é preciso ter presente que a filosofia, na elaboração weiliana de uma 

lógica da filosofia, ao dar lugar ao pensamento sobre a ação, o faz na colocação de uma 

filosofia política e de uma filosofia moral, tal é a ação do homem que escolheu a razão. De 
                                                 
20 Nas palavras de Weil: “A filosofia da política não se deixa reduzir à ciência política, assim como a filosofia 
da natureza não se deixa conduzir à física” (WEIL, 2003a, p. 93). 
21 Já é possível entrever a impostação da reflexão de Weil, sintetizada na abertura da Philosophie politique: “o 
termo política será tomado neste livro na sua acepção antiga, aristotélica, de πολιτική πραϒµατεία, consideração 
da vida em comum dos homens segundo as suas estruturas essenciais” (WEIL, 1996a, p. 11); que traz à mente a 
“filosofia das coisas humanas” aristotélica (cf. Ética a Nicômaco, X 10.1181 b 22).  
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fato, optando pela razão o homem implicitamente escolhe a política, enquanto ação contra a 

violência. Ora, a reflexão ético-política de Weil pode ser considerada como compreensão 

filosófica desta ação, enquanto ação razoável do homem que quer combater a violência pela 

constituição e pela conservação de uma organização política da liberdade segundo a razão. 

Como já foi visto, a compreensão concreta da ação humana é tarefa da filosofia 

política, e apenas dela, ao mesmo tempo em que as ciências políticas só podem considerar a 

realidade política de um determinado ponto de vista, e por mais objetivas que tais ciências 

possam ser, são insuficientes para o homem da ação, por serem incapazes de indicar uma via 

para alcançar o fim e de dar valores a qualquer fim. O agir precisa de critérios, e só uma 

filosofia política pode buscá-los e colhê-los. 

Trata-se justamente da questão de critérios para a ação enquanto porta de entrada no 

campo da moral propriamente dita e, por conseguinte, da filosofia moral. Certamente, para o 

homem que vive em comunidade, apenas critérios morais permitem agir de modo a orientar-

se e dar um sentido a si e ao mundo no qual vive. O ponto de partida de Weil é, portanto, a 

simples constatação de que o homem é um animal moral no sentido de que “todo homem 

possui uma moral” (id., 1998, p. 13); em outras palavras, parte-se do fato da existência da 

moral, pois, como diz Perine, “se existe uma dimensão ética no ser humano (...) ela aparece na 

banalidade da vida dos grupos humanos, nos costumes mais triviais (...). O fato moral é um 

fato banal” (2004, p. 14-15).22 E ainda: “O fato moral tem a idade dos grupos humanos” (id., 

ibid., p. 17). “Não se tem notícia da existência de grupos humanos, mesmo os mais 

primitivos, totalmente desprovidos de um sistema de regras para a vida individual e grupal” 

(id., ibid., p. 17).23 

Aqui também se trata de uma escolha que recai na esfera da relação entre política e 

moral. Só na relação positiva das duas resolve-se o problema posto pela ação, sendo sempre 

possível cair na armadilha de escolher uma ou outra, colocando-se no ponto de vista do 

moralista ou do político puro. A possibilidade de uma escolha assim está sempre presente e a 

história o ensina: “Não há dúvida, a escolha é possível. A prova é representada pelo fato de 

que os homens escolheram, optando por uma das possibilidades excluindo a outra; Epicuro e 

São Francisco de Assis refutaram a política, Gengis Khan e Hitler não dedicaram as suas 

vigílias à solução de problemas morais” (WEIL, 2003, p. 241-242). Finalmente, o tema da 

                                                 
22 “A comunidade é tão antiga quanto a própria humanidade; um ser vivente distante de todo grupo poderá ter do 
homem a forma e o rosto, mas será ou deus ou fera” (WEIL, 1999, p. 26). 
23 O que equivale a dizer que “a moral só se torna real no seio de uma comunidade” (NAERT, 1989, 156). 
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relação entre moral e política é tão importante que Barale chega a afirmar que é este o 

“problema central do pensamento de Weil” (1987, p. 47). 

É essencial colocar-se na perspectiva de uma justa concepção das relações entre moral 

e política, compreendendo que a moral só existe e só se realiza no plano político e que o 

problema da ação política só pode se colocar para quem já se pôs o problema da moral. Dito 

de outro modo, é claro em Weil que sua reflexão acerca da ação consciente do homem que 

escolheu a razão reserva à questão moral o primado problemático (cf. BARALE, 1987, p. 

38).24 

Portanto, o que dá sentido à política é a moral, e para o homem da ação a exigência 

que nasce da moral se transforma em exigência de justiça social e de educação. Isto por que, 

como já foi dito, o homem vive em comunidade, ou seja, dentro de uma determinada 

comunidade política: “A vida moral não pode ser conhecida, e com maior razão realizada, 

senão na comunidade, na medida em que esta comunidade é moral e, por isso, capaz de uma 

moral mais alta” (WEIL, 1998, p. 212).  

A reflexão moral tem sua gênese com a perda do mundo da certeza, certeza 

característica da moral concreta, entendida como “sistema sem lacunas para quem vive no seu 

interior” (PERINE, 1987, p. 209). Com a perda do reino da certeza, o homem vive e age no 

mundo “como uma possibilidade entre outras possibilidades, teoricamente inumeráveis, e se 

encontra obrigado a escolher uma via, um escopo, um sentido, uma orientação” (WEIL, 

1996a, p. 19). Antes disso, todo indivíduo possuía uma moral, e apenas através do contato 

com outras comunidades tem sentido falar de “morais”. Entendidas como morais concretas, 

“aquilo que se refere aos costumes, ao caráter, às atitudes em geral, e em particular, às regras 

de conduta e à sua justificação” (PERINE, 2004, p. 16-17), o conjunto dos comportamentos e 

das representações que os membros da comunidade têm em comum. A incerteza na qual cai o 

sistema de toda moral concreta se torna consciente na relação com outras morais: “O conflito 

das morais, a descoberta das contradições dentro de uma moral (visíveis apenas depois de tal 

conflito) conduzem à reflexão moral” (WEIL, 1998, p. 13). “É a descoberta de que mais 

certezas morais são possíveis, porque reais, que conduz à reflexão sobre a moral. Esta 

reflexão terá que depressa reencontrar a certeza perdida” (KIRSCHER, 1999, p. 73). 

“A reflexão sobre a moral existente e sobre as morais históricas se transforma em 

reflexão da moral sobre si mesma” (WEIL, 1998, p. 14). Perda da certeza e reflexão sobre a 

                                                 
24 “Uma das entradas essenciais da Philosophie politique está (...) na articulação da moral e da política: uma e 
outra pressupõem, na sua mútua autonomia, sua unidade radical fundada sobre sua origem comum no homem 
visto e vendo a si mesmo como ser agente” (GANTY, 1997, p. 527). 
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moral coincidem, e com o aparecimento da primeira se tem a possibilidade da segunda, isto é, 

a possibilidade da filosofia moral. Deste modo, é possível afirmar a cooriginalidade da moral 

e da filosofia moral. Primeiro, uma reflexão sobre as morais; depois, uma reflexão de segundo 

grau que não toca mais as morais e seus problemas particulares, mas que se coloca o problema 

a propósito da moral enquanto tal. Uma reflexão sobre algo de diferente: nascem daqui as 

teorias morais e as ciências da moral. Enfim, é a filosofia moral como reflexão sobre si 

mesma, não mais sobre o outro, sobre a possibilidade da moral, é a moral filosófica como 

resultado da relação entre o universal infinito do discurso de um lado, e o universal pretendido 

sem plena consciência, pressuposto da reflexão moral, do outro. 

Chega-se, então, à consciência da vontade moral do indivíduo que age na busca de 

felicidade, na busca do verdadeiro bem, de uma vida sensata para si e para todos os outros 

indivíduos, e que, por isso mesmo, escolheu o caminho moral, já que “toda moral é 

eudemonista (...) pretende oferecer uma resposta ao problema fundamental do contentamento” 

(PERINE, 2004, p. 21) e ainda “toda moral só tem sentido na possibilidade da não-

infelicidade que oferece, e na esperança de felicidade que pode legitimar” (id., ibid., p. 23). 

Na linguagem de Weil, age em vista de uma ação razoável universalmente válida capaz de lhe 

trazer o contentamento. Mas esta pretensão de universalidade não é um princípio de ação 

positiva: “A vontade moral é vontade razoável, não inclinação natural do indivíduo que quer 

ser universal. Ser moral significa determinar-se somente segundo a razão, significa agir 

apenas no respeito pela lei da razão” (WEIL, 1996a, p. 19-20). 

O critério da universalidade que qualifica como filosoficamente válidas as respostas 

aos problemas morais, é o critério kantiano. O homem livre é capaz de razão, ser capaz, no 

entanto, não significa que seja razão, mas que pode sê-lo, como pode não o ser, afinal, 

“ninguém jamais pôde dar uma consciência moral a outro que seja (e queira ser) dela 

desprovido” (id., 1996, p. 246). 

Para o homem que quer ser razoável, já que “o indivíduo não é nunca universal, quer 

apenas sê-lo” (id., 1996a, p. 20), este critério moral, esta vontade moral, é fundamento de 

inquietação. Chamado a agir segundo uma lei universal, o indivíduo descobre uma dualidade 

que o caracteriza, de um lado o seu ser razoável, capaz de universalidade, de outro, o seu ser 

empírico, com desejos e interesses particulares. A aporia se resolve na criação de uma nova 

consciência, aquela que faz o indivíduo juiz de si mesmo no agir em vista do universal. Mas 

esta renúncia ao particular em vista do universal não é uma cega submissão, já que a moral 

não encontra o seu cumprimento e a sua realização na forma do universal que inspira toda 

máxima de ação e sim na vida mesma, na vida vivida. É o que Weil chama “morale de la vie 
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agissante”, na qual o indivíduo reencontra a espontaneidade e a criatividade moral que lhe 

permitem viver uma vida conforme à lei moral no respeito do universal, sem porém, a 

inquietação do confronto com esta lei. “O homem enquanto quer a universalidade, é razoável; 

enquanto capaz de universalidade é liberdade” (id., 1998, p. 43). 

O caminho que parte do fato banal da moral da comunidade, enquanto sistema 

comunitário de valores, e passa pela reflexão moral a partir do encontro com outros sistemas 

alternativos e pela vontade moral do indivíduo, chega, finalmente, à ação moral, isto é, à 

tarefa de agir razoavelmente sobre as morais concretas na “purificação” de seu conteúdo e em 

vista da maior liberdade humana e da efetivação desta mesma liberdade num mundo sem 

arbitrariedade e sem violência. 

 

A tarefa fundamental do ser humano moral é realizar o próprio 
contentamento pela radicalização e pela superação da moral concreta da sua 
comunidade, trabalhando em primeira pessoa para que aquela moral impura 
se purifique constantemente, tornando-se cada vez mais universal. A tarefa é, 
portanto, ao mesmo tempo e indissoluvelmente pessoal e social, tarefa moral 
e política (PERINE, 2004, p. 29). 

 

É o princípio da moral formal da universalidade que assinala um fim à ação moral e 

política no advento de um mundo no qual a razão seja inspiradora de todos os seres humanos. 

Weil reconhece a dívida que a filosofia moral contemporânea tem para com Kant no 

que toca estes termos, afinal para chegar até aqui “foi necessário o esforço de mais de vinte 

séculos antes que este princípio da moral fosse anunciado na sua pureza por Kant” (WEIL, 

1996a, p. 20). Há em toda a reflexão moral do autor um kantismo declarado. 

 

O problema universal da moral universal se tornou tema do pensamento num 
dado momento (que é fácil fixar, pois é o da revolução kantiana, 
infinitamente mais radical e importante na esfera da moral que na esfera da 
metafísica, a ponto que este último aspecto do sistema não se compreende 
senão em função do primeiro); mas isto que então fez a sua entrada é uma 
verdade, não obstante o fato que, como tudo mais, teve de ser descoberta 
(id., 1998, p. 100). 

 

A descoberta kantiana é para Weil uma verdade da qual não se pode não partir. “Uma 

filosofia moral não pode não pensar o problema do fundamento e da fundação da lei moral” 

(KIRSCHER, 1999, p. 68), pois a lei moral é uma ideia problemática para o filósofo, não é 

um fato ou um dado preliminar. A lei moral deve ser considerada na perspectiva de Kant, 

assim como está desenvolvida na Metafísica dos Costumes e na Crítica da Razão Prática, isto 

é, uma ideia que tem sentido apenas dentro do discurso filosófico que se quer válido e que põe 
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o problema da validade de todo outro discurso. Weil reinterpreta o imperativo kantiano: “... 

devo proceder sempre de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne 

uma lei universal” (KANT, 2008, p. 33), o nó da questão para Kant. Esta primeira 

aproximação entre as filosofias de Eric Weil e Kant não oculta o distanciamento que se 

apresenta depois numa questão essencial para os dois autores e que marca profundamente a 

originalidade de Weil diante da filosofia moral kantiana. Enquanto para Kant, o homem, 

mesmo podendo optar por satisfazer os próprios desejos em detrimento dos princípios 

universais, e nisto infringir o imperativo moral da sua consciência, é sempre dotado de 

consciência moral, isto é, tem sempre uma lei dentro de si, também se não a respeita. 

 

Como se sabe, Kant não admite que o mal natural do homem corrompa a 
razão-moral: o homem (mesmo o mais perverso), qualquer que sejam as suas 
máximas, não transgride a lei moral por simples espírito de rebelião (recusa 
de obedecer) (...). Não existe em Kant a possibilidade de o homem 
corromper a razão moral e, assim, tornar-se diabólico, isto é, refutar 
livremente a moral e escolher o Mal enquanto Mal, haja vista que a maldade 
do homem em Kant é originada de um coração impuro, não de uma opção 
consciente pela maldade em si (COSTESKI, 2009, p. 194). 

 

Por seu turno, Weil admite a possibilidade da opção contra a lei moral e igualmente de 

negar a consciência moral, isto é, a possibilidade de decidir pela violência,25 de modo que 

resta sempre ao homem a alternativa de negar a razão pela violência pura, ou, nas palavras de 

Weil, pela “violência diabólica” (WEIL, 2003, p. 273).26 “Essa violência diabólica não é uma 

força negativa que se apodera do homem” (COSTESKI, 2009, p. 194), e Weil observa ainda: 

“ninguém é puramente diabólico” (WEIL, 2003, p. 55); porém, mesmo assim, o homem pode 

optar livremente contra a liberdade do outro, e deste modo criar ideologias que tornam 

possíveis a institucionalização e a justificação da violência pura na história humana27. 

Portanto, o homem, mesmo sendo, “naturalmente muito fraco para ser absolutamente mau” 

pode, e a história nos mostra, optar contra a liberdade. Para Marcelo Perine, a intenção de 

Weil é “chamar atenção para o diabólico do qual nós somos capazes; nós, quer dizer: os 

homens ordinários que não podemos, lançando sobre o anormal ou aberrante, nos 

desresponsabilizar de uma maldade injustificável da qual, desgraçadamente, nós somos 

capazes” (1987, p. 253). Weil deixa abertas duas possibilidades de interpretação dos termos 

                                                 
25 “Eric Weil tem a coragem filosófica de admitir, a saber, que a possibilidade de dizer ‘não’ à razão, de não 
reconhecer nem a exigência moral, nem a exigência filosófica e de permanecer indiferente ao critério da 
universalidade, é uma possibilidade humana fundamental e irredutível” (KIRSCHER, 1999, p. 84).  
26 Cf. CAILLOIS, 1984, 213-222. 
27Nas palavras de Caillois, é o caso de se falar de um “Estado ideológico”, pois, enquanto “corruptor, sedutor, 
patogênico, é ele o que é o verdadeiro demônio” (1984, p. 221). 
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usados, escolha pela violência que ele explica também, historicamente, em termos de 

corrupção e de queda:   

 

Historicamente, a violência pura apareceu sob formas impressionantes. Os 
homens que erguiam pirâmides de crânios e que reconheciam fazer aquilo 
por prazer testemunham uma violência impressionante. Mas eu concebo 
também que eles possuíam outra coisa além da violência, posto que eles 
eram capazes de organizar um exército (WEIL, 1991, p. 56). 

 

Para o homem que se decide pela vontade moral, o universal não se apresenta na sua 

pureza, porque esse não existe para o homem enquanto ser finito e particular. O universal 

existe para o homem como representação formal, princípio da explicitação discursiva. Do 

ponto de vista do plano concreto do indivíduo, o universal se apresenta como universalização 

dos modos de ser e dos modos de pensar, por isso o homem que se quer moral deve se 

empenhar nesta universalização de si, nesta transformação guiada pelo dever, “a única 

categoria fundamental da moral” (id., 1998, p. 85). 

 

Nunca houve moral sem deveres e não pode haver moral que não conheça o 
dever, embora o conceito de dever só tenha sido tematizado em toda a sua 
pureza com a descoberta do caráter fundador, não fundado, da liberdade 
razoável. A tematização da categoria fundamental da moral põe em 
evidência que o problema do conteúdo do contentamento não se resolve pela 
sua definição material, mas pela forma que assume na consciência do ser 
humano que pretende ser humano. O contentamento do ser humano moral 
assume a forma do dever para consigo mesmo, dever de felicidade, por 
paradoxal que pareça a proximidade desses dois conceitos (PERINE, 2004, 
p. 24). 

 

Mas um dever que se realiza num ato reflexivo tem, enquanto dever para consigo 

mesmo, sua primeira formulação: 

 

O conceito de dever para consigo mesmo exprime o fato de, para si mesmo, 
o indivíduo não ser pura razão e não se reduzir ao que a tradição chama a sua 
parte racional. Ele se quer razoável: como razoável, quer agir, segundo o 
princípio da universalidade, sobre si mesmo, ser finito, passional, ser de 
necessidades e desejos e exposto à tentação. Nesse sentido, o indivíduo 
torna-se verdadeiramente objeto e material para si mesmo, o ser finito para o 
ser razoável, e quer sê-lo, pois se trata de dever (WEIL, 1998, p. 101). 

 

O dever para consigo se torna dever de ser feliz, mas o indivíduo enquanto ser 

razoável encontra a felicidade no princípio da universalidade, na sua própria felicidade 

conciliada com a de todos os outros indivíduos, no respeito “da humanidade em si mesmo” e 
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“na humanidade de cada homem” (id., ibid., p. 57). O dever de ser feliz significa encontrar o 

contentamento numa forma de existência que satisfaça a exigência de sentido. Há aqui uma 

forma de conversão que se traduz na passagem do dever para consigo mesmo ao dever para 

com os outros, passagem na qual o homem moral encontra a sua própria realização.28 É 

justamente o resgate dos termos dever e felicidade, relidos no conjunto do seu sistema, que 

permite afirmar que “no horizonte da filosofia contemporânea, o mérito de Weil é ter 

restabelecido a felicidade e o dever de ser feliz no coração da moral” (LEBRUN, 1984, p. 

311).29 

“Os deveres do homem moral para com os outros provêm do dever fundamental da 

justiça” (WEIL, 1998, p. 110).30 Trata-se de reconhecer os outros indivíduos como seres 

razoáveis, como iguais, e com isto querer a sua dignidade, querer que eles próprios se 

reconheçam razoáveis. A justiça exige o reconhecimento do indivíduo como ser razoável no 

plano político, social e institucional: fazer que os desejos legítimos de um indivíduo sejam 

satisfeitos, numa maneira de lhes assegurar uma forma de vida na qual o fato de pôr questões 

morais tenha um sentido, uma forma de vida que não seja dissipada pela pressão da carência e 

da necessidade de prover o essencialmente necessário à sobrevivência. A justiça, mais que 

formal é também justiça social e política, e exige a prudência: “ao advento da justiça, primeiro 

e fundamento de todo dever para com os outros, corresponde o dever da prudência moral, 

resumo de todos os deveres fundados sobre a justiça e que determinam a maneira da sua 

realização na comunidade” (id., ibid., p. 121).31 

Tem-se a conexão entre a dimensão moral e aquela política, já que “o dever de justiça, 

unido àquele da prudência, conduz à política” (id., ibid., p. 139), enquanto a esta última toca a 

tarefa de pensar as estruturas que, de época em época, constroem as situações materiais e 

                                                 
28 “Mas o dever para consigo mesmo não se determina e não se deixa captar, vale dizer, não existe 
verdadeiramente senão sob a forma do dever para com os demais. O dever de ser feliz, que é dever para consigo 
mesmo, é primeiro, mas a sua captação é reflexa. O ser humano moral nunca está isolado, porque, isolado, ele 
não seria moral” (PERINE, 2004, p. 25).  
29 Weil definitivamente destoa do debate contemporâneo acerca da filosofia moral ao trazer à baila o tema da 
felicidade num contexto em que, como afirma Jocelyne Lebrun, “o sentimento de absurdidade universal se 
tornou um lugar comum no qual a filosofia e a literatura se inclinam porque mesmo antes de ser captado pelo 
gênio nietzschiano, a ideia do niilismo parece ter sido o evento inaugural dos tempos modernos, os filósofos têm 
hoje uma estranha vergonha de falar em felicidade”. “É como se a filosofia, obcecada pela ideia do absurdo e do 
trágico da condição humana, lembrando-se apenas de que se origina na inquietação e na ansiedade, tenha 
esquecido que está precisamente destinada a sair [desta condição] enquanto está à procura da felicidade”. “Em 
nome da mesma vergonha (...) ela [a filosofia] se sente obrigada a não atribuir ao homem mais que árduos 
deveres e ocultar o principal dever (...) o de ser feliz” (1984, p. 311). 
30 Cf. CANIVEZ, 2006, p. 135-148. 
31 Cf. VESTRUCCI, 2006, p. 121-134; GUIBAL, 2009. p. 95-117. 
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objetivas que tornam possível a conduta moral.32 A política deve satisfazer as exigências que 

permitem ao homem realizar-se enquanto ser moral. Finalmente, não se pode esquecer o 

caráter histórico que tem este discurso, já que, para Weil, “a filosofia política, que é, por sua 

natureza, filosofia da história, é a tomada de consciência do universal existente e da forma 

deste universal” (id., ibid., p. 212), isto por que a história é o lugar no qual se realiza a moral. 

A philosophie politique de Weil está resumida então na ideia da política que supera a 

moral na medida em que está fundada sobre ela para realizá-la no plano da comunidade. 

Política e moral não são assim partes do sistema ou reflexões parciais sobre uma determinada 

região da realidade, mas representam muito mais, pode-se dizer que política e moral, na 

relação estabelecida entre elas, são, definitivamente, o sentido e o escopo da ação, de toda 

ação, política ou moral. Compreender a dialética que conduz da moral à política e retorna 

àquela, significa orientar-se, compreender para orientar o homem “sobre a via que o conduza 

à razão, à presença, ao contentamento” (id., 1996, p. 12). 

Deve-se decidir por querer compreender a relação positiva entre moral e política. 

Enquanto seres razoáveis, os homens não devem optar por uma ou por outra, mas se decidem 

pela possibilidade de ambas, pela sua relação. Weil mesmo indica este laço, no ensaio 

Politique et morale, no qual aponta a relação entre as duas: “Nós queremos fazer retomar o 

diálogo entre Sócrates e Callicle, mas com maior sorte do que eles, pois sabemos, como 

andaram as coisas, que Sócrates teve um triste fim e que Callicle, com toda probabilidade, não 

teve maior sorte” (id., 2003, p. 242). Retomar este diálogo significa inserir-se na discussão 

que foi frequentada por nomes como Aristóteles, Kant, Hegel, Marx e Max Weber, mas não 

se trata de uma operação externa, já que toda a reflexão ético-política de Weil pode ser tida 

como um prolongamento das análises destes autores, relidos à luz do seu sistema. A própria 

Philosophie politique tem Kant entre os seus pressupostos, do qual Weil retoma os conceitos 

fundamentais de uma consciência da história e do fundamento moral da ação. Mas se trata de 

um Kant no qual age Machiavel, naquilo que toca a concepção do poder desenvolvida por este 

                                                 
32 Weil, porém, reserva um espaço particular nesta questão à relação entre moral e política no que se refere ao 
homem de Estado. De fato, “a moral jamais dirá ao político o que fazer: se uma moral histórica se orgulha de ser 
capaz disso, mostra-se, ao mesmo tempo, imoral, segundo o critério da moral filosófica, privando o homem da 
possibilidade de uma escolha responsável e transformando todo crime em erro técnico. A política inconsciente 
do fato moral não conduz mais longe que aquela que aceita a obrigação moral por razões morais: a prudência 
resta a virtude do homem de Estado, pois este homem se confronta com os fatos e trairia os deveres de seu cargo 
e a moral que reclama, se se esquecesse de que trata dos fatos, dentre os quais está aquele da violência radical 
dos homens sempre pronta a explodir” (WEIL, 2003, p. 252). 
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e presente na lógica da política weiliana: “neste sentido o nervo da obra é uma conciliação dos 

pontos de vista de Kant e Machiavel” (CANIVEZ, 1993, p. 272).33  

Porém, se Weil, depois de Kant, funda a política e a filosofia sobre a moral, acrescenta 

nisto a lição hegeliana da reelaboração da história num discurso coerente. Além de Hegel, este 

discurso não se desenvolve sobre uma ontologia, mas sobre uma escolha moral que dá lugar a 

uma filosofia do sentido. Não se esqueça, porém, de que a vontade moral e a ação razoável 

são historicamente determinadas e de que é na sociedade moderna que devem realizar-se, 

exatamente no plano das necessidades imediatas e da violência. Eis a relação de Weil com 

Marx, sobretudo no desenvolvimento da categoria da Ação na Logique de la philosophie e 

com Max Weber em toda a Philosophie politique. 

Falta ainda um último apelo necessário para entender a fundo a problemática weiliana. 

Trata-se da presença e da ação de Platão na sua ideia da educação política. Deve-se educar os 

homens à compreensão e à escolha pela lei universal, e é o filósofo que tem a tarefa de 

“discernir a razão no mundo, isto é, desvelar as estruturas do mundo em vista da realização da 

liberdade razoável” (WEIL, 1996a, p. 57). Eis a figura do filósofo-educador, e com essa a 

conjunção platônica de educação e política, presente também nos pensadores do século XVIII. 

Para Weil, a educação deve conduzir à tomada de consciência do sentido concreto, à 

consciência de si e à reflexão, à vontade de compreender e de se compreender, 

 

num mundo em que os homens não só refletem – habitualmente – sobre 
máximas das suas ações, mas agem em conformidade a uma moral existente, 
um mundo em que não apenas o filósofo fala da educação de todos e de cada 
um à universalidade da liberdade razoável, mas em que a possibilidade desta 
educação é real e compreendida como tal, um mundo que não deve morrer 
enquanto a moral e a educação mantêm intacta a sua pureza, mas que deve 
viver pela educação à moral e pela liberdade na razão. Só assim, longe de 
serem de tal modo superadas, a moral e a educação serão compreendidas na 
sua positividade, no seu significado para o mundo e para o homem que, neste 
mundo, quer ser razoável (filósofo). A primeira tarefa de quem quer mudar o 
mundo é compreendê-lo naquilo que ele tem de sensato (id., ibid., p. 57).      

 

                                                 
33 Como diz Jean Roy, “não é a questão de escolher Kant contra Machiavel ou o contrário” (1984, p. 301), pois a 
partir da proposição que afirma que “a questão do sentido da política só pode ser colocado por quem já se pôs o 
problema do sentido da ação humana (...), em outros termos, por quem já se instalou no domínio da moral” 
(WEIL, 1996a, p, 8), fica  claro o seu desdobramento no fato de que “tão logo nos pomos a pensar, em vez de 
sonhar, o problema se mostra em toda sua impressionante simplicidade: nós queremos – porque não se trata mais 
de desejos vãos e vagos – um mundo no qual moral e política se entendam, pelo menos um mundo no qual elas 
não lutem entre si até a morte. Outros não têm esta vontade, somos obrigados a reconhecer – o que coloca um 
problema a mais para nós –, sabemos onde estamos no mundo e qual é nossa posição diante de uma realidade 
histórica na qual a vontade de poder e vontade moral não coincidem” (id., 2003, p. 243). 
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Weil mostra então uma nova perspectiva: história, moral e política na compreensão do 

discurso razoável que a filosofia pode oferecer. Há aqui solicitações ainda presentes no 

interesse da consciência moral-política que o nosso tempo parece ter perdido. Como diz Weil: 

 

Política e moral, se não se negam a se encontrar, se não aceitam, cada uma a 
seu modo, morrer por nada (ou para permanecer puras, que é o mesmo), são 
a busca livre da liberdade do homem em vista do sentido, busca de uma 
consciência mais clara e de uma ação mais coerente, de uma consciência 
mais coerente e de uma ação mais clara, sem que jamais coerência e 
consciência possam se tornar totais, sem que jamais os homens deixem de 
ser, ao mesmo tempo e indissoluvelmente, desejo e liberdade, arbitrários e 
desejosos de justiça, violência e razão. Esses podem optar por uma ou por 
outra; mas assim escolheriam contra a possibilidade de um mundo humano – 
coisa que são livres para fazer. Se eles se decidem no mundo pelo mundo, 
devem aceitar o duro exercício do pensamento e da ação responsáveis, 
mesmo sabendo que a cada passo podem errar. Mas este seríssimo jogo vale 
o seu altíssimo preço: é o único digno de ser jogado aos olhos de quem não é 
nem anjo nem fera (2003, p. 253). 

 

 

 

2. 2 A Sociedade moderna: vitória da violência racional sobre a violência 

natural  e sobre a violência passional 

 

 

Para a reflexão acerca seja da clareza da consciência do homem agente, seja da 

coerência da sua ação no mundo, ou como exige Weil, na relação de consciência e ação, 

moral e política, é necessário ter presente que o homem sobre o qual a filosofia política se 

desdobra é o homem moderno naquilo que lhe caracteriza enquanto tal, ou seja, o indivíduo 

na sua liberdade; afinal, “o homem moderno é, em primeiro lugar e em todo momento, um 

indivíduo às voltas com a própria liberdade” (BARALE, 1987, p. 37). A partir disto, pensá-lo 

é também situá-lo no mundo que o cerca, sendo este, ao mesmo tempo, aquilo que o cerceia e 

sua porta para a liberdade. Este mundo é o da sociedade moderna, e para Eric Weil interessa 

sobretudo a maneira mesma como esta sociedade se compreende.34 

A base da autocompreensão da sociedade moderna é o modelo das ciências naturais 

que inspiraram aquelas ciências ditas sociais dos séculos XVIII e XIX.35 De fato, é a partir 

                                                 
34 Cf. KIRSCHER, 1982, p. 103-144; BERNARDO, 2003, p. 363-372. 
35 Cf. HABERMAS, 2008, p. 49-86. 
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deste modelo que a sociedade vê a si mesma sob a imagem de um mecanismo, fundando 

assim o conceito moderno de mecanismo social. É a esta imagem que primeiro recorre Eric 

Weil para entender a maneira com que a sociedade se vê e como a filosofia política deve tratá-

la. O que tornou possível este salto que separa claramente a autocompreensão da sociedade 

moderna daquela antiga, na forma como travam a luta essencial com a violência da natureza, 

foi justamente o desenvolvimento do conhecimento científico e o domínio técnico decorrente 

dele, que transformou profundamente não apenas a modalidade de enfrentamento com a 

violência exterior e natural, mas modificou a colocação do indivíduo dentro da sociedade.36 

Assim, a sociedade que interessa a Weil enquanto moderna é marcada não apenas pela forma 

de lutar com a violência da natureza, mas também pela ideia de progresso que adquire, pela 

organização do trabalho que estrutura de forma mundial e pela mudança nas considerações 

acerca do indivíduo, de seu valor e de sua liberdade.   

De fato, o ponto chave para a colocação do problema é justamente a relação do 

indivíduo que quer a satisfação das suas necessidades e a sociedade que lhe promete o 

atendimento de suas carências. Necessidade e promessa justificam, portanto, a relação entre 

indivíduo e sociedade, mas isso ao alto custo da assimilação da individualidade no mecanismo 

social que precisa da força de todos para realizar o que promete. É a supressão do indivíduo e 

da comunidade pela sociedade moderna que marginaliza todo e qualquer valor que não vise a 

eficácia e o progresso conquistados pela técnica. A eficácia é o valor “sagrado” da sociedade 

moderna, e é à luz dela que tudo ganha o seu valor próprio, inclusive o indivíduo, que é 

considerado como mais ou menos valioso proporcionalmente à função ocupada na 

organização social, isto é, na melhoria da eficácia. “A sociedade reconhece apenas o resultado 

mensurável, e o indivíduo na sociedade deve sempre medir o seu valor específico (social) por 

este critério” (WEIL, 1996a, p. 77). 

O mecanismo social37 moderno revela-se, enfim, como calculador, materialista, 

mecanicista e mundial. É tal mecanismo que Weil quer compreender: calculador enquanto 

entende a “determinação do agir individual e a compreensão da sociedade moderna como 

                                                 
36 Cf. WEIL, 1999, p. 11-114. 
37 “Tem-se no ‘mecanismo social’, portanto, o primeiro encontro com o autor de Economia e Sociedade e sua 
tentativa de traduzir a crítica marxista nos cânones da visão clássica e liberal do mundo. Esta mesma sociedade 
que se dá em seu princípio como ‘calculadora, mecanicista e materialista’. Assim se encontra definido – nível em 
que Weil parece abrir o debate – o problema da adequação da Ação para as realidades socioeconômicas, e, para 
dizer mais diretamente, o problema da capacidade de direção social no espaço da ação política. É este nível – 
decisivo – de implementação de testes que funda o ponto de contato Weil-Weber. A sociedade capitalista em 
vista e nomeada por Weber (Weil não a chamou assim), realiza (no sentido pleno do termo) a racionalidade 
ocidental. A equivalência racionalidade-capitalismo faz deste primeiro termo uma atividade essencialmente 
instrumental, calculadora, que, enraizada nas taxas de calculabilidade, resulta na expressão criptografada e 
computável dos indivíduos econômicos” (BURGONI, 1984, p. 272).       
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processo de racionalização” (id., ibid., p. 71); materialista ao orbitar ao redor de um valor 

quantitativamente mensurável; mecanicista por não ter “problemas a enfrentar e soluções a 

encontrar, senão no plano técnico da organização do trabalho” (GANTY, 1997, p. 536). 

Características que, traduzindo a eficácia, se colocam como substitutos sociais de todo e 

qualquer valor da comunidade e do indivíduo; e de qualquer comunidade, pois a sociedade 

moderna é também mundial, “a comunidade do trabalho (da luta com a natureza exterior) se 

tornou, pelo princípio de sua técnica de trabalho e de organização (...) uma comunidade 

englobando a humanidade inteira” (WEIL, 1996a, p. 68). De fato, “a sociedade se quer 

mundial; ela ignora as barreiras que os homens erguem entre si” (SAVADOGO, 2003, p. 

225). Compreender a estrutura do mundo em vista da realização da liberdade é antes de tudo 

compreender a sociedade na qual o homem está situado; naquilo que a caracteriza 

essencialmente, isto é, a luta contra a natureza, na qual só a eficácia técnica conta e tudo o que 

não sirva à organização do trabalho social e não favoreça a eficácia não é considerado senão 

como fator desprovido de qualquer interesse para a vida da organização. 

 Evidentemente o indivíduo não desenvolve, neste mecanismo, nenhum papel positivo, 

pois, a sociedade ao valorizar apenas a função e não a individualidade se põe indiferente 

acerca da ocupação de qualquer função, já que o importante é que toda função seja realizada 

pelo mais apto. Consequentemente, o indivíduo é concebido pela sociedade como meio para a 

realização do seu sagrado, isto é, para o aperfeiçoamento da luta contra a natureza: “a 

sociedade, à luz do seu sagrado (…), exige que a individualidade desapareça” (WEIL, 1996a, 

p. 95).38 

Portanto, a sociedade age sobre o indivíduo obrigando-o, se ele quiser se beneficiar 

das vantagens do trabalho social, não apenas a abandonar seus valores históricos que 

tornariam impossível o funcionamento dela, mas reduzindo-o “ao papel de artigo segundo os 

desejos e as necessidades desta sociedade” (id., ibid., p. 77). Esta pressão social que exige do 

indivíduo o sacrifício dos seus desejos imediatos, forçando-o a se fazer membro útil da 

comunidade, se revela a seus olhos como uma racionalidade que o protege contra a violência. 

Porém, esta racionalidade, essencialmente negativa, não lhe satisfaz, já que ela não estabelece 

uma ordem universal senão sob a condição de negar a individualidade. Ele sabe que é 

                                                 
38 “A Sociedade, em seu princípio, nega a individualidade do indivíduo e tudo isto que não se refere à sua 
organização do trabalho, e o homem que busca uma vida sensata que a racionalidade não pode lhe oferecer, 
descobre que a reflexão formal, fundada e necessária, é incapaz de resolver a oposição entre moral vivente e 
racionalidade. Certamente, a individualidade se quer universal e sabe que sua exigência de universalidade não 
poderia nascer sem a ‘universalidade formal do trabalho e a educação formal do desejo’, mas ele sabe que as 
virtudes sociais, mesmo indispensáveis são insuficientes: é na moral que ele descobre o sentido corrente da vida” 
(DOUMIT, 1970, p. 515). 
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necessariamente a sua libertação da necessidade, mas que resta insuficiente enquanto busca “a 

possibilidade de um sentido na medida em que quer viver para si mesmo segundo seu 

sagrado” (id., ibid., p. 101). É assim que o indivíduo descobre que a sociedade não é mais que 

um aspecto parcial da realidade de sua vida: ela é uma abstração, mas uma abstração que se 

manifesta como uma necessidade concreta à qual ele opõe sua vontade livre, não mais a pura 

forma da razão universal que se contenta em prescrever a cada um que aja conforme à lei 

universal, mas uma universalidade concreta que, pelo conhecimento das leis da sociedade, 

torna a intervenção do homem possível e lhe permite não apenas agir razoavelmente nas 

condições concretas e sobre elas, mas de se determinar razoavelmente. 

 O indivíduo presta-se a essa consideração instrumental à luz da possibilidade de 

satisfação das suas necessidades, satisfação prometida pela própria sociedade (id., ibid., p. 

99). Para Weil, a necessidade na sociedade moderna é a carência de produtos do progresso 

técnico sempre mais sofisticados. É claro que tais produtos poderão ser acessíveis mais 

rapidamente àqueles que ocupam funções superiores ou mais importantes na estrutura social 

sendo que o reconhecimento do valor do indivíduo coincide com a atribuição da possibilidade 

de satisfazer a carência de produtos sofisticados em menor tempo. 

 É em nome da satisfação mais rápida das suas necessidades que o indivíduo se 

interessa em ocupar uma posição superior dentro do mecanismo social, ou seja, para usufruir 

de bens mais sofisticados, ele se insere no sistema da sociedade a fim de participar melhor das 

vantagens produzidas pelo progresso da eficácia e da técnica; ao mesmo tempo, ele se vê em 

competição com os outros indivíduos, dado o número limitado de vagas para as funções 

superiores. Nesse ponto, a sociedade moderna aparece em direta analogia com a natureza na 

imagem de uma verdadeira “segunda natureza”, é o que diz Weil quando afirma que “diante 

da sociedade, o indivíduo encontra-se na mesma situação que diante da natureza exterior” (id., 

ibid., p. 76), nela o homem tem como imperativo a competição social. Segunda natureza à 

qual o “indivíduo está preso” (id., ibid., p. 76), e que tem na competição entre indivíduos “a 

única regra de conduta” (GANTY, 1997, p. 539). 

 Desprovido de sua individualidade, com seu sagrado dessacralizado, dono de um valor 

apenas instrumental e em constante competição social, o indivíduo se vê finalmente na 

sociedade moderna coisificado, reificado. Porém, ainda que “o indivíduo possa dizer não” 

(WEIL, 1996a, p. 99-100), a rejeição da modernidade comportaria igualmente o sacrifício da 

individualidade (id., ibid., p. 95), assim como, do lado da sociedade, o seu fim. Dizer “não” à 

modernidade não só não seria solução, como seria a “não solução absoluta” (TABONI, 1997, 

p. 117). O problema não é simples se se considera que a liberdade individual é a grande 
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conquista da modernidade, o risco é então recorrer seja à idealização do passado seja àquela 

do futuro, enquanto a opção weiliana é justamente o enfrentamento do presente naquilo que 

ele tem de mais específico. Weil primeiro vê na coisificação do indivíduo a condição social 

que torna possível a personificação do mesmo, já que no mecanismo social, e só nele, o 

indivíduo se torna pessoa ao desenvolver um papel no seio da sociedade, nas palavras do 

autor: “a coisificação é o preço da personificação” (WEIL, 1996a, p. 80). O processo de 

coisificação instaurado pelo mecanismo social na exigência da competição coincide com a 

formação de uma pessoa jurídica detentora de direitos, ou seja, se de um lado a sociedade 

moderna é a vitória da violência racional sobre a violência da natureza exterior e, de outro, 

vitória também sobre a violência passional do indivíduo, o resultado desta dupla vitória é a 

criação de condições objetivas para, a partir do sacrifício do indivíduo, surgir o cidadão. Este 

processo não se faz de forma espontânea, mas através de um dos dados mais importantes na 

reflexão de Eric Weil, isto é, através da educação do indivíduo que, enquanto o qualifica para 

a competição através da instrução técnica, forma a pessoa. “O que se chama, corretamente, 

pressão social é o início da educação, de uma educação que liberta o indivíduo de sua 

natureza interna, da violência ínsita nele” (id., ibid., p. 79-80). De fato, para Weil a educação 

social não é um dado indiferente, já que para ele “nada de humano se cumpre, nada de 

humano jamais se cumpriu sem educação” (id., ibid., p. 48). 

 Deste modo, é possível perceber que Weil não vê na sociedade moderna apenas o 

esmagamento do indivíduo, mas a condição de possibilidade do início de sua educação e a 

partir daí da suplantação da violência nele e no mundo: é a violência da sociedade como 

superação da violência do indivíduo. Também por isso a modernidade não tem apenas uma 

dimensão negativa, sendo que para o autor “a racionalidade, o trabalho organizado, a vitória 

sobre a primeira natureza, seja externa, seja humana, é o que a nossa história realizou de 

maior” (id., 1987, p. 30). 

 A educação para Weil está sempre em função da liberdade, e para isto a sociedade tem 

um papel fundamental, ainda que num primeiro estágio a educação seja tida apenas como “a 

aquisição das habilidades necessárias ao alcance de um fim útil” (TABONI, 1997, p. 119) é o 

reconhecimento de que, neste primeiro aspecto, “a sociedade moderna instrui, informa, mas 

não educa” (WEIL, 1987, p. 29), já que para ela é essencial o homem instruído num domínio 

técnico,39 o que é insuficiente para a educação do homem à liberdade, porém “insuficiente não 

                                                 
39 “Instrução e não educação é a conditio sine qua non da sociedade moderna. Essa tem uma necessidade 
peremptória de homens instruídos, mas pode abrir mão de homens educados; pelo menos, do seu ponto de vista 
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quer dizer supérfluo, nem, com maior razão, danoso ou negativo: as virtudes civis e sociais 

podem não conduzir longe, mas sem elas não haverá nada de mais elevado” (id., 1996a, p. 

84).   

 Finalmente, na Philosophie politique, a racionalidade do trabalho enquanto 

“adestramento” e “aquisição de habilidades” (id., ibid., p. 47), é condição de possibilidade e 

primeiro passo à educação do homem à liberdade na razão, tanto como “liberdade interior” do 

sujeito moral, que remete a Kant,40 quanto na liberdade própria do cidadão, que lembra 

Hegel.41 O fim da educação em Eric Weil é, então, fazer de cada educando um educador, 

primeiro de si, verdadeira educação, depois dos outros. 

 Não há, no entanto, reciprocidade entre instrução e educação, enquanto “a educação é 

uma questão de sentido, do sentido da posição do homem moderno e do sentido disto, quer 

dizer, da modernidade, diante e a respeito daquele” (TABONI, 1992, p. 11), e a instrução, 

conjunto de “conhecimentos científicos e habilidades técnicas necessárias para poder 

participar positivamente dos seus processos produtivos e gozar de seus benefícios” (id., ibid., 

p. 20). Se a instrução tem seu limite na insuficiência em capacitar o indivíduo a pensar 

retamente, exprimir-se, julgar com pertinência, escolher entre valores, saber reconhecer 

aqueles autênticos e dedicar-se a eles, a educação, além de conhecer limites intrínsecos, tem 

também seu limite extrínseco, o seu limite “absoluto” (CANIVEZ, 1985, p. 562): ela pode ser 

refutada. 

 “Se a educação devesse ser reduzida a um único fim, este seria dar ao homem a 

oportunidade de levar uma vida que, precisamente, o satisfaça” (WEIL, 2003, p. 304), porém, 

certamente, esta satisfação não pode ser aquela que oferece a racionalidade do trabalho social, 

que quer identificar contentamento com bem estar produzido artificialmente. 

 O mecanismo social ignora, ou quer ignorar, o fato de que “como a vida social não 

exaure a vida do homem, tomando apenas uma dimensão de sua experiência, assim o 

contentamento procurado pelos bens de consumo não constituem, o verdadeiro contentamento 

que dá sentido à vida humana” (TABONI, 1997, 112). Deste modo, Weil retoma a discussão 

sobre a oposição entre finalidades sociais e individuais, tendo, de um lado, o fim da sociedade 

não na satisfação do indivíduo, mas no progresso do sistema do trabalho e da luta contra a 

natureza, tendo no indivíduo que participa da organização do trabalho de acordo com a sua 

competência, o meio de realização de tal fim. De outro, o fim do indivíduo na satisfação de 

                                                                                                                                                         
(racionalidade e eficiência do trabalho), que é o seu único ponto de vista, a presença nessa de homens não 
educados, mas trabalhadores e capazes de trabalhar bem não constitui um problema” (TABONI, 1992, p. 24). 
40 WEIL, 1996a, p. 18ss. 
41 WEIL, 1996a, p. 30-34. 



 

 

57

suas necessidades, no seu contentamento; e o progresso da sociedade como meio para a 

criação de bens sempre mais sofisticados, para satisfação de necessidades e a criação de bem-

estar social. 

 Porém, o fato de que o indivíduo, para se dispor à inserção na sociedade, em 

competição e dependência, precise ver nisso o meio para satisfação de suas necessidades, 

implica o fato de que para a sociedade, a insatisfação do indivíduo seja contínua (WEIL, 

1996a, p. 99). Isso poderia ser posto em contradição com a satisfação prometida pela 

sociedade, pois na mesma estrutura pareceriam se reunir tanto a superação quanto a 

continuação ou a manutenção da insatisfação. Mas a superação da insatisfação consentida pela 

sociedade não é necessária e sim acidental, isto é, limitada a uma especificação da 

necessidade a um só bem, substituída por outra, por uma nova insatisfação. Por isso, a 

realização é sempre postergada, o que equivale afirmar que “o indivíduo na sociedade 

moderna é essencialmente insatisfeito” (id., ibid., p. 93). 

 Em síntese, para a sociedade alcançar o seu fim, isto é, o progresso da sua eficácia, 

precisa do meio da insatisfação do indivíduo, que não é senão a negação do fim do indivíduo, 

ou seja, a satisfação da sua necessidade; ou melhor, a satisfação de necessidades sempre mais 

sofisticadas, cuja origem deriva do fim da sociedade mesma, possível, por sua vez, 

unicamente através da contribuição do próprio indivíduo. Assim, não só a sociedade perpetua 

a insatisfação do indivíduo, mas é o indivíduo mesmo que a perpetua na busca da sua 

satisfação. 

 Sociedade moderna e indivíduo são inseridos no interior de uma dialética negativa 

enquanto agem um contra o outro, e ao mesmo tempo necessitam um do outro. O fim do 

indivíduo, a completa satisfação material, coincide com a negação do fim da sociedade, 

porque, com a satisfação das necessidades, termina essa função da sociedade, o fim da 

sociedade, a perpetuação do seu progresso, coincide com a negação do fim do indivíduo, 

como perpetuação da insatisfação. Assim, as duas racionalidades têm as mesmas estruturas 

lógicas, mas determinações opostas. 

 A consequência da lógica da sociedade como progressiva dependência instrumental 

entre os indivíduos é a violência sem sentido, reflexão que Weil desenvolve com a lucidez de 

quem colheu os frutos da revolução industrial e conheceu não só as teorias de Marx, mas as 

suas interpretações filosóficas e suas aplicações políticas, além, é claro, do fenômeno 

totalitarista que marcou seu século. Ele é capaz, portanto, de ver a resposta negativa contra a 

sociedade moderna na forma da violência cega e irracional que, à primeira vista, poderia ser 
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interpretada como uma reação à falta de satisfação material, porém é muito mais que isso. 

Como Weil afirma: 

 

Em todos os países avançados no mundo podemos observar, e justamente 
nas camadas sociais mais ricas produzidas pelo trabalho social, este terrível 
fenômeno que estamos sempre tentando conceber com ânimo leve e 
sorridente, quer dizer, o tédio, o vazio de falta da existência, do significado 
da vida – e, portanto, o crime absurdo, não o bom e velho crime 
compreensível, justificável em função da necessidade, do desejo insatisfeito, 
da inveja, do ciúme, da revolta individual, não, um crime que não é 
explicado, ou melhor, pode ser explicado (e é explicado) em referência ao 
tédio, a necessidade obsessiva de um estímulo mais novo, de uma sensação 
que não perdeu já todo o gosto e interesse (2003a, p. 131). 

 

 A violência contemporânea contra a sociedade não está ligada ao progressivo 

empobrecimento de classe, mas, ao contrário, ao progressivo bem-estar. De fato, é o bem-

estar o princípio de atribuição de valor à vida do indivíduo no seio da sociedade, mas dado 

que o bem-estar é sujeito a uma progressiva opulência, o valor da vida individual é sempre 

diminuído com o surgimento de um novo bem. E dado que o progresso do bem-estar pertence 

a todas as estruturas da sociedade, a reação negativa contra a sociedade, a violência cega, não 

pertence a uma classe social singular, mas está, em potência, em todas as classes. 

 O que há é uma forma de reação que confirma a análise da sociedade moderna como 

estrutura constituída segundo um principio lógico de negação da liberdade, isto é, do valor 

intrínseco do indivíduo; então, fica confirmada a análise capaz de explicar por que a 

sociedade pode ser percebida como segunda natureza, como limitação da liberdade, embora a 

consciência desta ausência de liberdade não seja universal. 

 

A organização racional perfeita seria a vitória perfeita do homem com 
relação à natureza externa; seria a libertação total do homem com relação à 
natureza, mas ao mesmo tempo, criaria um vazio no homem que teria à sua 
disposição a totalidade do seu tempo. Mas, reduzido a puro ser social, não 
poderia empregá-lo de modo sensato. A menos que o homem não renuncie, 
depois da transformação total da natureza externa, a todo sentimento, o que 
seria o reino do tédio, único sentimento sobrevivente, um tédio que, 
insatisfeito não com isto ou aquilo, de tal imperfeição, de tal necessidade, de 
tal injustiça social, mas da própria existência, o que conduziria rapidamente 
à destruição violenta do estado ideal alcançado. Certamente é possível 
pensar, sem incorrer em contradição, que o homem possa libertar-se de todo 
sentimento, também do sentimento do tédio, e que a humanidade transforme-
se num formigueiro (WEIL, 1996a, p. 94). 

 

 O perigo da racionalização de uma conduta de vida racional 
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A prova é dada pelo número de desequilibrados (daqueles que se qualificam 
assim) nas sociedades mais avançadas: suicidas, neuróticos, adeptos de 
falsas religiões, (que são apenas fugas diante da compreensão e não modos 
de compreender a realidade, filosoficamente insuficientes, mas válidas em 
si), alcoólatras, drogados, criminosos ‘sem motivos’, indivíduos à caça de 
emoções e de distrações (...), movimentos de protesto contra a realidade da 
sociedade, as declarações e os sermões vazios dos revoltados que não se 
insurgem contra um determinado aspecto da organização social, mas contra a 
organização enquanto fundada sobre a racionalidade calculista (...). A 
insuficiência e o absurdo de tais reações são evidentes; mas não se pode 
colocar em dúvida a sua sinceridade e a importância disto que exprimem de 
modo inadequado (id., ibid., p. 94-95). 

 

 A solução do problema se situa, necessariamente, num nível lógico diferente, pois a 

sociedade, que em seu princípio nega a individualidade do indivíduo e tudo o que não se volta 

à organização do trabalho, é dona de um tipo de racionalidade incapaz de satisfazer o homem 

que busca uma vida sensata, e este, por sua vez, descobre que a reflexão formal, ainda que 

necessária, não consegue resolver a oposição entre moral viva e racionalidade. Certamente, a 

individualidade se quer universal e sabe que sua exigência de universalidade não poderá vir 

ao mundo sem “a universalidade formal do trabalho e a educação formal do desejo” (id., ibid., 

p. 115), mas sabe também que as virtudes sociais, mesmo indispensáveis não são suficientes: 

é na moral que ele descobre o sentido de sua vida. 

Não se trata mais de constatar a oposição entre moral viva da comunidade particular e 

o tipo racionalidade da sociedade mundial, enquanto dado que esta oposição se revela no 

plano da ação no mundo e pelo mundo. A consciência à qual se chegou, e que compreende a 

insuficiência do pensamento puro da moral e aquela da racionalidade, pensa na ação 

universal: ação que o homem realiza de tal modo que ele se manifesta no mundo, não como 

uma “coexistência” de moral e razão, nem como “a necessidade de sua reconciliação” (id., 

ibid., p. 125), mas como unidade orgânica que não se decompõe senão aos olhos da reflexão. 

Unidade que existe como construção ininterrupta, portanto, espaço por excelência da ação do 

homem. Toda atitude que consiste em optar, seja pela técnica, seja pela moral, e a lhes 

considerar como entidades independentes, é, de partida, uma atitude errada. Os dois aspectos 

que, aos olhos da reflexão permanecem estranhos entre si, só podem ser tomados na sua 

unidade dialética. 

Portanto, a ação razoável existe; não como uma “razão – substância”, mas como uma 

razão “realizada nas instituições” (id., ibid., p. 127), razão pensando a ação e elevando-a à sua 

consciência. “O resultado razoável da história é a razão objetiva e desvelável das instituições 

visando, na sua estrutura, a possibilidade de decisões razoáveis” (id., ibid., p. 126). 
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Se a solução do problema se situa num nível lógico diferente daquele da sociedade, é 

por que ela só é solucionável no nível da ação política dentro do Estado. O inventário da 

segunda parte da Philosophie politique, dedicada à sociedade tem no seu bojo a reflexão da 

categoria da Ação enquanto vontade política do indivíduo da “negação da negação da 

liberdade individual no e pelo mecanismo social” (CANIVEZ, 1993, p. 161),42 e o 

desenvolvimento da dupla dialética sendo a primeira histórica, comum a Weil, da relação 

entre as sociedades e as razoes tradicionais, e outra lógica, aquela da consciência comum que 

conduz o indivíduo da consciência (social) à consciência (privada) de si. 

 

 

2. 3 A escolha filosófica pelo Estado moderno constitucional 

 

 

 Na obra de Eric Weil fica evidente a necessidade do Estado não só como resultado da 

relação entre comunidade e sociedade, mas como organização da própria comunidade 

histórica, já que a relação entre os homens não se limita ao face a face de um com o outro, 

mas tão logo aparece um terceiro, urge organizar a justiça que exige leis e instituições. Não se 

trata, porém, de um arranjo artificial produzido pelos homens, podendo-se dizer que o Estado 

não foi construído, mas que ele essencialmente “adveio” (WEIL, 1996a, p. 134), enquanto 

consciência da comunidade.  

Portanto, longe de entender o Estado como instrumento, comum em parte da filosofia 

política contemporânea, na Philosophie politique ele é apresentado à imagem de um 

organismo no qual todas as partes estão interligadas. 

 

O Estado é um conjunto orgânico das instituições de uma comunidade 
histórica. Ele é orgânico porque cada instituição pressupõe o funcionamento 
de todas as outras em vista de seu próprio funcionamento, e por que para seu 
funcionamento cada instituição é pressuposta e sustentada por todas as 
outras (id., ibid., p. 173). 

 

                                                 
42 “A ação é o nome de uma categoria (...) que está conscientemente, expressamente à procura de um discurso 
filosófico coerente, razoável, tal qual possa ser, ou se tornar, o discurso da realidade. A categoria é uma categoria 
filosófica da filosofia, que toma a exigência da filosofia da realização do discurso coerente na vida do ser finito” 
(KIRSCHER, 1992, p. 68).  
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 Nas palavras de Soares, é a “organização de uma comunidade histórica 

compreendendo-se pelo termo organização tanto organismo, isto é, estrutura interna e 

coordenação das partes, como cálculo e técnica social” (1998, p. 201).   

O reconhecimento do Estado como realidade orgânica afasta Weil de toda visão 

instrumentalista. Ele aparece definitivamente como organização na qual a comunidade 

histórica “se dá a possibilidade de decidir sobre suas ações, de agir em comunidade” (WEIL, 

1996a, p. 132). Finalmente, ele pode ser visto como a comunidade organizada e consciente, 

que por um lado quer preservar seu “sagrado”, seus valores morais, por outro lado, participar 

dos benefícios da organização moderna do trabalho. De fato, é no contexto desta relação entre 

o desejo de uma vida razoável e a racionalidade do trabalho que o Estado assume o fim da 

“realização de um mundo no qual as relações sejam relações de indivíduos a indivíduos, ou o 

homem não sofra mais a violência em razão de sua pertença a um grupo” (CANIVEZ, 1993, 

p. 175), ou seja, “o fim do Estado é o indivíduo livre e satisfeito na razão” (PERINE, 1989, p. 

92). Este fim, porém, aparece no discurso como esperança filosófica mais do que uma certeza 

científica de um progresso histórico (WEIL, 1996a, p. 195). Contundo tal escopo, ao mesmo 

tempo fundamental e último, se traduz na finalidade imediata da conservação do próprio 

Estado enquanto comunidade consciente.  

A tarefa do Estado é, portanto, o compromisso com a sobrevivência do sentido moral 

num mundo da técnica. Deste modo, “o problema fundamental de todo Estado e todo governo 

modernos é conciliar o justo com o eficaz (a moral viva com a racionalidade), e conciliá-los 

com a razão enquanto possibilidade de uma vida sensata para todos, que seja compreendida 

como tal por todos” (id., ibid., p. 179). O Estado é então a esfera da conciliação entre 

comunidade e sociedade, entre universal histórico e universal técnico, fórmula sintética que 

demonstra tanto a forma própria do pensamento weiliano como as inscrições das tarefas 

imediatas do governante na perspectiva da finalidade última do Estado. 

 O Estado de Weil é, portanto, a comunidade dando conta da sua capacidade de decidir 

e fazer escolhas, o que é impossível na esfera da sociedade moderna, enquanto reino da 

necessidade exterior e da necessidade mecânica; em outras palavras, o Estado é a comunidade 

refletindo, deliberando, decidindo e agindo por meio de suas instituições, “organização 

indispensável à elaboração de uma ação consciente, deliberada e eficaz” (CANIVEZ, 1993, p. 

171).43 Logo, enquanto comunidade organizada e consciente, tendo como objetivo 

                                                 
43 Nas palavras de Paul Ricœur: “Resta o essencial: dar a razão do que organiza a comunidade, a saber, o Estado. 
Não era possível introduzir a noção de Estado antes da comunidade, pois ele é o seu órgão de decisão: nesse 
sentido ele não é uma construção artificial, como pretende Hobbes; menos ainda puro artifício, como nas teorias 
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fundamental a liberdade do indivíduo, realizada na conciliação de moral e racionalidade 

técnica e consciente da ameaça da reificação do indivíduo na sociedade moderna, o problema 

central do Estado moderno se traduz no conflito entre as massas e o próprio Estado, resultado 

do processo de massificação na sociedade moderna, de modo que este se torna o conflito do 

Estado com a sociedade massificante. 

 Fica evidente que o Estado pensado por Eric Weil é aquele propriamente moderno, 

Estado de uma sociedade moderna que colhe os critérios da eficácia técnica, caracterizado 

seja pelo formalismo jurídico seja pela forma de administração como órgão técnico. 

Evidentemente, a lei formal da sociedade moderna não instaura por si só a justiça, mas é seu 

formalismo que constitui a primeira garantia contra o arbítrio dos indivíduos e para a 

condição da educação do homem à liberdade razoável. Tal lei, enquanto garantia a todos os 

cidadãos das mesmas condições, é “a forma na qual o Estado existe e se pensa” (WEIL, 

1996a, p. 144) e é sua soberania a garantia de que o Estado moderno é Estado de uma 

sociedade racional, de uma comunidade informada pelo trabalho moderno. 

 Por sua vez, a administração se dá como meio político da ação do Estado, sendo 

“aparelho de mediação entre o político e a comunidade” (SOARES, 1998, p. 202), exercendo 

dentro do social a função de organizar os interesses particulares em vista daquele universal. 

Em outras palavras, enquanto organização consciente da comunidade, trabalhando 

racionalmente, o Estado moderno encontra seus meios de ação no governo que age em vista 

da duração do Estado e de seus interesses, apoiando-se sobre os esclarecimentos da 

administração, “conselheiro técnico e órgão eficiente de execução” (WEIL, 1996a, p. 150), 

que, enquanto está a serviço da deliberação, é autônoma e constitui uma linha indispensável 

entre a política e a sociedade. Mas se a racionalidade é indispensável à escolha, ela não a 

determina, sobretudo na sua razoabilidade; desta maneira é a forma política que estrutura a 

sociedade-comunidade e que determina o modo e os critérios de escolher seus fins. 

 

A administração administra: isso quer dizer que ela se ocupa do aspecto 
social do Estado, da aplicação da lei existente, do trabalho e de sua 
organização, da paz e da ordem públicas; sobretudo, é ela que, aos olhos do 
cidadão, encarna a lei e faz do monopólio da violência pelo Estado uma 
realidade presente. Assim, ela age no domínio do trabalho social, no plano 
onde a consciência da sociedade-comunidade situa a sua própria 
modernidade (id., ibid., p. 199-200). 

 

                                                                                                                                                         
estatais que generalizam um momento da história do Estado, o momento da tirania. Mas, se o Estado é posterior 
à comunidade, na ordem das noções, ela traz o momento insubstituível da organização, da decisão, é só nele que 
a comunidade (…) faz história e contribui para a história universal de maneira consciente” (1995, p. 47-48). 
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 É em base à relação com a lei e com a administração que se distingue na modernidade 

a identidade de um governo, isto é, se ele é autocrático ou constitucional. Autocrático é aquele 

no qual o cidadão não dispõe de nenhum meio legal para fazer valer seus direitos, Estado no 

qual o governo “é o único a deliberar, decidir e agir, sem nenhuma intervenção obrigatória de 

outras instâncias” (id., ibid., p. 157); enquanto no Estado constitucional o cidadão conta com 

instâncias reguladoras que limitam a ação governamental em dependência da lei, já que nele 

“o governo considera-se, e é considerado pelos cidadãos, obrigado a observar certas regras 

legais que limitam sua liberdade de ação, pela intervenção obrigatória de outras instituições 

que definem as condições de validez dos atos governamentais antes” (id., ibid., p. 157). A 

forma constitucional se caracteriza na sua concretização histórica pela presença de tribunais 

autônomos e pela discussão parlamentar na condução das questões para a vida da 

comunidade, assim como para a regulação dos interesses particulares.   

 “Enquanto tratamento formal, consagrado à análise de formas políticas e de suas 

condições de funcionamento, a Philosophie politique apresenta, sobre certos pontos essenciais 

da doutrina, a partir de condições filosóficas de uma escolha, a confissão explicativa de uma 

preferência e, pela indicação de uma tomada de posição efetiva” (BESCOND, 1982, p. 57). A 

escolha não tem sentido senão quando feita em razão de uma análise das estruturas políticas e 

em função de definições às quais se ordena a própria análise. No que toca o Estado, Weil 

passa de uma definição formal ao exame das modalidades efetivas de funcionamento. Esta 

passagem de uma teoria do Estado a uma doutrina do governo torna possível a declaração de 

uma escolha que a definição inicial não deixaria propor. Além de uma forma constitucional, 

que regra a estrutura jurídica da distribuição dos diferentes poderes, existe, mais 

fundamentalmente, uma forma de Estado. A originalidade de Weil é colocar em destaque a 

forma constitucional do Estado, privilegiando como mais essencial uma forma estrutural mais 

operante e mais efetivamente agente. 

 Portanto, se a organização moderna do trabalho social suprime as diferenças de status 

civil entre os indivíduos e supõe sua igualdade jurídica no estado idêntico de cidadão, a 

organização civil deve aplicar, no nível de direito civil, o princípio fundamental da igualdade 

e este princípio não pode ser mantido e garantido, no nível do direito público, senão por 

aquele da soberania da lei, de modo que no Estado moderno, igualdade civil e soberania de 

uma lei formal política se implicam mútua e necessariamente. Decorre daí a correspondência 

entre lei política e lei civil ao se postular a igualdade dos cidadãos, de modo que o Estado 

moderno, sustentado em leis, se define como Estado de Direito, ao passo que este se torna 

princípio constituinte fundamental e norma de disposição constitucional. 
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 Logo, a escolha de Weil pelo Estado constitucional se dá por ser este racional ao 

pressupor uma comunidade igualmente racional, ou que pelo menos tenha a possibilidade do 

acesso à razão. “A escolha filosófica do Estado racional sob sua forma constitucional coincide 

com a escolha política de um Estado de uma organização na qual a livre discussão é a garantia 

necessária de uma obra em ato da razão” (id., ibid., p. 70). 

 Resta, entretanto, que só o governante toma a iniciativa da ação, dado que a 

representação dos cidadãos no Parlamento (instituição que caracteriza o Estado constitucional 

enquanto representação do povo politicamente ativo, população, sociedade estruturada, jamais 

do indivíduo), servindo de controle à ação do governante, por consentimento ou por rejeição, 

não é feito para agir, mas representar “a organização inconsciente da comunidade com suas 

preferências, seus interesses materiais, suas convicções morais” (WEIL, 1996a, p. 169). É no 

parlamento, condição necessária ainda que insuficiente da existência de toda discussão 

racional e razoável, que a ação governamental pode ser explicada e compreendida e que as 

preferências e as opiniões entram em contato com “as necessidades da racionalidade para se 

submeter à sujeição” (id., ibid., p. 171). 

Assim, o regime constitucional, se não quiser sacrificar nem as “necessidades técnicas 

às aspirações populares nem a personalidade moral da nação à eficácia técnica” (id., ibid., p. 

174), deve exigir do cidadão, que age em função de seu interesse particular, um 

comportamento racional, e do governante que não subtraia o respeito da liberdade razoável de 

cada um a fim de manter a coesão do Estado contra os perigos, externos e internos, isto é, de 

salvaguardar sua independência diante de outros Estados a partir da unidade e coesão sem as 

quais tal independência não seria possível. Para tanto, a ação governamental deve fazer 

coincidir justiça social e eficácia, considerando os interesses justos dos cidadãos; justos por 

que universais, isto é, por que podem “coexistir com a organização da sociedade, a tradição da 

comunidade e a lei do Estado” (id., ibid., p. 187). O governante razoável será aquele que visa 

o reconhecimento de seus interesses pela lei e na organização a fim de poder defender a lei 

contra a má vontade e a revolta da individualidade empírica. Enfim:  

 

É no trajeto da tomada de decisão, no âmbito da Constituição, com o apoio 
da administração no estágio da deliberação e da execução, e a escala do 
Parlamento na discussão e instauração das leis, que se coloca in fine o 
problema do exercício da autoridade política, em particular nas situações 
trágicas em que a existência física e a integridade moral do Estado correm 
perigo. É então que se revela o verdadeiro homem do Estado (RICŒUR, 
2007, p. 286). 
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Entretanto, a regra geral pode apenas fixar um limite às ações não permitindo por si 

mesma perceber os problemas concretos. É neste ponto que agirá o filósofo, somente no nível 

da consciência, por não poder agir de modo imediato sobre as instituições e as decisões, mas 

mostrando aos homens políticos o que devem buscar ao indicar-lhes “os problemas e as 

dimensões (...) das suas soluções possíveis” (WEIL, 1996a, p. 176). Nesta tarefa, o filósofo “é 

consciente dos limites do universal e não ignora que, para encarnar-se com eficácia na 

realidade, o universal deve projetar-se no plano das condições e da história” (id., ibid., p. 

177), que ele deve se concretizar no mundo racional e nas condições empíricas de uma dada 

ação, que ele deve, finalmente, informar o mundo da história. 

Já se sabe que a sociedade é insensata, mas, igualmente, que toda moral viva, se não 

quiser desaparecer, deve reconhecer o cálculo, e que, um conflito entre a comunidade e as 

necessidades racionais vai sempre existir. O governo razoável deve, por conseguinte, buscar a 

reconciliação da moral e do racional, o que só é possível pela educação preventiva, sabendo o 

que importa aos interesses do Estado, influenciando e guiando para a vida política, à fé na 

racionalidade dos cidadãos e na moral histórica da comunidade. Mas como “a educação é 

possível num mundo no qual governantes e governados devem ser educados?” (id., ibid., p. 

201); já que o governante, como todo cidadão e membro da sociedade, tem seus interesses 

particulares e pode não apenas sacrificar o interesse geral, mas ainda abusar da lei colocando-

a ao seu serviço. É evidente que não se possui neste nível nenhum saber necessário e 

universalmente válido para responder a esta dificuldade.  

Entretanto, a possibilidade da educação existe e se revela, ainda que parcialmente, na 

ação cotidiana: o homem age num mundo histórico e estruturado, e não agirá, não porá mais 

questões, se não for orientado e guiado. Ele adquiriu regras de ação pela força das coisas, 

graças à série de fracassos e sucessos e pela pressão da necessidade. É assim que os homens, e 

em particular aqueles que se ocupam da política, admitem implicitamente a possibilidade de 

julgar as ações, que os atos são sujeitos a julgamento racional e razoável e que “a educação 

dos cidadãos pelo governante e do governante por ele mesmo e pelos cidadãos se faz sob a 

necessidade” (id., ibid., p. 201). 

“Nada garante que esta educação seja sempre possível ou se faça para todos e que as 

decisões políticas sejam definidas numa discussão aberta regrada pela lei. Um governante 

que, em lugar de educar, se contenta em vencer, corre o risco de retornar a um regime 

autocrático” (id., ibid., p. 201). Por conseguinte, é também como reflexão sobre o que é 

necessário que se realiza a educação, o que se faz na forma da discussão, graças à qual são 

definidos os problemas e elaboradas as decisões razoáveis. No Estado constitucional 
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moderno, a possibilidade da discussão é real, e o é por que, como visto, a sociedade moderna 

já efetivou, pelo trabalho eficaz, a primeira educação dos indivíduos à racionalidade, ao 

permitir-lhes tomar consciência do sentido da sujeição e da eficácia. 

É na discussão conduzida pelo governante que a representação parlamentar se mostra 

com seus desejos, suas aspirações e seus problemas regionais, não somente para justificar aos 

olhos da nação os projetos do governo, mas para propor ao próprio governo, graças a sua 

atitude diante das dificuldades, um compromisso entre as exigências da eficácia e a moral 

histórica. É, enfim, nesta discussão que se denuncia o que é arbitrário e ineficaz e se revela o 

que é tecnicamente necessário e compete ao governo para tomar consciência da situação e 

formar sua consciência política da estrutura da sociedade-comunidade. Isto só acontece no 

amplexo da totalidade da realidade política, que poderá, em princípio, reconciliar o racional e 

a moral histórica com a necessidade de uma moral racional e razoável; apenas em princípio, 

pois não dispõe, num nível prático, de nenhuma solução científica que permita distinguir as 

linhas de demarcação destas exigências. Se as ciências informam sobre os meios possíveis 

para alcançar um fim, a decisão, longe de ser determinada, permanece irredutível às condições 

da escolha. Consequentemente, o governo deve ser educador à discussão racional e razoável, 

a uma discussão sempre aberta “à busca de uma verdade para a vida pública” (id., ibid., p. 

220), ou seja, livre de toda “convicção metafísica” que imponha arbitrariamente um “sentido 

definitivo da existência humana” (id., ibid., p. 226), em sua relação com a política. 

Trata-se de realizar a liberdade razoável. Porém, a dificuldade desta realização fica por 

conta da ocupação estatal da defesa da comunidade contra os perigos externos enquanto se crê 

arrastado num conflito que não engendrará mais que perdas e destruição. A realização da 

liberdade racional parece necessitar do desaparecimento de toda autoridade exterior 

implicando numa contradição entre a existência do homem e as exigências do pensamento 

livre. 

Ora, o fato é que todo Estado moderno está fundado sobre uma sociedade moderna 

universal que, em princípio e por princípio, se opõe a todo conflito destrutivo das riquezas e 

da organização do trabalho: o progresso para um estado de paz não é um sonho, “porque o 

simples fato que consideramos a violência aberta ou camuflada como um mal é a prova, 

enquanto por milênios a humanidade admirava sinceramente o forte e o astuto” (id., 1991, p. 

170). Com certeza, o Estado deve defender seu interesse histórico e moral, e, se não quiser 

renunciar à sua independência moral, não pode não encarar a guerra como possibilidade da 

política estrangeira; entretanto, enquanto calculador, o Estado moderno, sobretudo depois das 
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últimas guerras mundiais, fará o possível para evitar situações nas quais os expedientes da 

violência sejam incanceláveis.44 

Assim, o princípio social do cálculo universal da sociedade mundial age e o faz sobre 

a política estrangeira; não apenas lhe mostrando que todo esforço belicoso é improdutivo e 

que a guerra é prejudicial e perigosa para toda comunidade, mas lhe indicando a possibilidade 

de se orientar na realidade. Trata-se de considerar as necessidades da sociedade mundial. 

Certamente a sociedade moderna não constitui uma organização real com meios de 

opressão e sujeição, instituições legais e administração, mas a necessidade do mundo 

moderno é tal que restringe o uso da violência, nocivo para todo Estado, e mostra o interesse 

comum que todos estabeleceram de uma organização. Isto não quer dizer que a moral da 

sociedade mundial seja uma moral razoável; ela não é senão uma negação da violência, 

incapaz de iluminar o sentido da existência seja do indivíduo, seja do Estado histórico. Mas, 

se o sentido da existência não se define senão na comunidade, ou seja, se “a sobrevivência e a 

vida deste sentido, de cada um destes sentidos, não são assegurados senão sob condição que 

uma sociedade mundial realizada se coloque ao serviço de todos por que seu conteúdo não 

torne impossível a existência de uma sociedade mundial” (id., 1996a, p. 239); a tarefa 

assinalada à ação política é a da reconciliação das morais históricas com uma organização 

mundial (Estado mundial), na qual o fim será de harmonizar a atividade das comunidades para 

que cada uma possa desenvolver sua moral racionalmente, nos limites da universalidade 

formal e da sociedade mundial; as virtudes morais que dão sentido à existência humana não se 

cumprirão sem as virtudes racionais. 

Esta tarefa permanece a ser cumprida, já que nos Estados contemporâneos a 

reconciliação do sentido vivente e da racionalidade ainda não se realizou. O indivíduo vive 

sobre estes planos e para ele é impossível encontrar o conteúdo de uma vida sensata nos 

“limites de um Estado determinado pela contradição entre seu conceito e sua realidade 

                                                 
44 Para Weil, “a guerra (…) é a possibilidade, sempre presente, do conflito armado que constitui a natureza 
fundamental das relações internacionais. Neste ponto nada mudou desde a criação das organizações 
internacionais cuja finalidade é tornar impossível a guerra: ao contrário, a própria existência de tais organizações 
mostra que todo Estado reconhece a sua possibilidade atual” (WEIL, 1996a, p. 228); porém este tipo de relação 
violenta contradiz a inclinação natural do Estado moderno enquanto, ainda segundo o autor, “um Estado é tanto 
menos inclinado à violência quanto é, ao mesmo tempo, mais moderno e menos potente” (id., ibid., p. 229). 
Finalmente, a guerra cada vez mais deixa de constituir “uma continuação da política por outros meios”, como foi 
classicamente definida, por contradizer fundamentalmente o ideal de eficácia da sociedade moderna. Desta 
forma, enquanto é uma possibilidade para o Estado, mesmo se cada vez menos considerada, a guerra já é para a 
sociedade moderna, enquanto organização mundial do trabalho, o mal a ser evitado; podendo-se concluir que “a 
guerra não é nunca impossível, mas é sempre menos provável na medida em que suas motivações históricas e 
tradicionais perdem sua influência junto aos governantes dos Estados modernos, e os pequenos Estados atrasados 
diminuem em número, peso e crédito: o cálculo dos indivíduos históricos leva-os à concepção de um interesse 
social comum, de uma organização mundial” (id., ibid., p. 230). 
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material” (id., ibid., p. 252). “A menos que o indivíduo não queria se refugiar com sua 

dignidade na universalidade do pensamento puro” (id., ibid., p. 253).   

É certo que o conflito violento entre os Estados é sempre possível, e que a dignidade 

do indivíduo razoável não é “reconhecida nas instituições do mundo tal como é” (id., ibid., p. 

253), mas também que esta dignidade razoável se revela no presente como exigência 

histórica, como uma tarefa política a ser realizada de uma maneira que deve se tornar 

consciente. O conflito violento, ainda que possível, pode ser evitado e em princípio 

descartado em favor da discussão, e isto pelo indivíduo razoável que quer realizar a dignidade 

razoável no mundo da necessidade. Este indivíduo deve criticar o Estado histórico percebendo 

suas imperfeições a fim de poder “levá-lo à perfeição” (id., ibid., p. 255); ele sabe que, no 

presente, sua vida razoável e livre só durará na medida em que todos os homens forem livres e 

existirem enquanto seres universais e cada indivíduo se tornar sujeito efetivo da história. 

É no Estado razoável que ele pode desenvolver suas possibilidades humanas, mas “não 

é dele que tirará seu sentido positivo” (id., ibid., p. 257): o Estado razoável não é senão a 

condição necessária, mas insuficiente, para a realização da liberdade razoável; ele funda a 

liberdade razoável, sem poder determiná-la positivamente. A realização de tal liberdade, isto 

é, da felicidade razoável, que é o fim da política, é “o que funda e constitui ao mesmo tempo o 

resultado da política e seu sentido” (id., ibid., p. 258). A resposta sobre o conteúdo deste fim, 

porém, não pertence à política, pois o fim não é a “obra daqueles de quem é o fim” (id., ibid., 

p. 259). 

 

 

2. 4 O Estado moderno: monopólio da violência e condição para a liberdade 

 

 

A reflexão política de Weil gira então ao redor da certeza de que “no centro de toda 

política de nossa época se encontra uma palavra: liberdade” (id., 1991a, p. 100), a ponto de 

afirmar que “o sentido do Estado está na existência livre e razoável” do indivíduo (id., 1996a, 

p. 237), mas que, obrigatoriamente, “essa verdade final do indivíduo passa pela mediação do 

Estado” (RICŒUR, 1995, p. 57). O problema que surge a partir daí é justamente a forma de 

entender a construção desta liberdade dentro de um Estado que mantém o traço moderno do 

“monopólio da violência” (WEIL, 1991a, p. 365). A “política” quer 
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a liberdade razoável de todos e de cada um, mas não pode desejá-la antes 
que a luta das violências individuais e dos grupos tenha educado os homens 
à racionalidade do interesse bem compreendido, antes que o interesse da 
coesão social tenha incutido, no espírito de todos, o interesse da satisfação 
imediata, antes que os tempos heróicos tenham terminado, terminado pela 
ação fundadora dos heróis. É então que a política pode querer, que ela deve 
querer a liberdade de todo indivíduo, liberdade negativa enquanto liberdade 
da coerção da necessidade e da hostilidade da natureza exterior, ainda 
liberdade negativa do medo e da violência dos homens naturais e liberdade 
positiva para cada um dar um sentido à própria existência nos limites da 
liberdade dada a todos os outros (id., ibid., p. 415). 

   

A liberdade que o Estado torna possível é de um lado liberdade da natureza, das 

ingerências naturais na determinação do indivíduo, e de outro, liberdade da vida enquanto 

possibilidade de um sentido à própria existência particular. De modo que o indivíduo parece 

alcançar a um certo ganho em termos de autonomia, tratando-se, num sentido, da autonomia 

do indivíduo em constante tensão para a realização da satisfação das próprias necessidades; 

noutro, como membro de um grupo, isto é, dentro de uma organização social. Põe-se então 

um primeiro nexo entre liberdade e violência; a liberdade da natureza como exclusão da 

violência natural da vida do indivíduo, cuja determinação livre só se dá no Estado. Do mesmo 

modo, a liberdade do indivíduo fora do Estado é tanto negativa quanto positiva. A primeira 

corresponde à anulação de todo vínculo externo que limite as possibilidades de sua ação, a 

segunda, à possibilidade de satisfação das próprias necessidades de modo permanente. 

A referência à autonomia permite dar conteúdo à antítese entre estas duas formas de 

liberdade. De fato, no primeiro caso, a liberdade corresponde à determinação e à garantia da 

autonomia prática, no segundo, é a satisfação do indivíduo consoante uma completa 

autonomia física. É possível, portanto, distinguir entre duas diferentes concepções da 

liberdade-autonomia; uma possível pelo Estado, que se refere a um indivíduo situado num 

contexto de determinação externa das possibilidades de ação, logicamente, tal liberdade não 

pode definir-se como absoluta; outra, tornada possível pela existência de determinadas 

necessidades subjetivas, esta se refere a um indivíduo isolado, livre de qualquer laço 

determinante exterior à própria possibilidade de satisfação; portanto, uma liberdade absoluta, 

sem qualquer vínculo. 

Weil fala ainda de uma terceira liberdade, a de Diógenes, aquela da solidão e do 

silêncio, liberdade completamente espiritual de um sujeito em total separação do mundo. Esta 

liberdade tende a uma autonomia absoluta, exatamente como liberdade fora do Estado, mas 

neste caso a autonomia absoluta não se configura como física, e sim prática, ou seja, refere-se 

à ausência de toda necessidade; o indivíduo representado assim não é um animal natural, mas 
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um ser espiritual agente num modo exclusivamente racional.45 Mas, não obstante se oponha à 

animalidade, em ambos os casos se dá uma autonomia absoluta, porque a vontade do 

indivíduo se determina por si, naturalmente ou racionalmente; em ambos o indivíduo se 

qualifica isoladamente sem laço relacional que não seja violento e, em ambos, este indivíduo 

não é um ser humano, mas suas idealizações. 

O discriminante entre as duas formas possíveis da liberdade coincide com a posição 

moral e política do indivíduo. No caso de uma autonomia absoluta, o indivíduo assume-se na 

sua ausência moral e portanto também ausência política. A moral entendida como sistema de 

prescrição tem sentido apenas no caso em que o ser humano possa determinar a própria ação 

segundo estas prescrições ou mesmo em oposição a elas, ou seja, a moral “supõe que o 

homem, capaz de observar regras morais, é ao mesmo tempo imoral” (id., 1998, p. 18).  A 

partir do momento em que o ser humano age de modo exclusivamente natural ou espiritual, 

ele mesmo se torna determinado como agente segundo certa lei; ao contrário, como afirma 

Weil, o ser humano agente não pode se dar como objeto de uma descrição exaustiva, mas de 

uma prescrição reguladora da ação.46   

  

Portanto, a moral é possível no âmbito de uma autonomia relativa para um 
sujeito que não pretende determinar-se de modo solipsista, mas que encontra 
o sentido da própria vida dentro de um sistema coletivo organizado. Tal 
sistema, tal Estado, se torna garantia da única liberdade possível ao homem; 
assim a posição moral do sujeito se qualifica como posição política, já que o 

                                                 
45 Diante da pretensão de uma liberdade fora do Estado Weil afirma com grande lucidez: “O Estado moderno 
responderá declarando que o Estado não é um ser supra ou extra-histórico, mas é o Estado de uma dada 
sociedade, a nossa, sociedade da luta racional e calculadora contra a natureza, uma comunidade trabalhadora e 
organizada e constantemente a reorganizar, que tem uma absoluta necessidade de ordem e de paz interna se não 
quiser renunciar a tudo o que o trabalho social produz para satisfazer as necessidades, igualmente históricas, 
daqueles que participam dela – e todos, a princípio, participam – para libertar os indivíduos da pressão, da 
opressão da natureza não dominada, para reduzir o tempo consagrado ao trabalho, – tudo isto por meio de uma 
produção e de uma produtividade constantemente em progresso. Talvez, por razões que seria interessante 
esclarecer, pode-se não estar disposto a concordar com isso; mas parece que todos estejam, no fundo, de acordo, 
porque raros seriam aqueles que, diante da escolha, optariam pelo barco de Diógenes ou pela vida nas florestas 
primitivas. Ninguém no mundo moderno da técnica e da organização racional deseja renunciar às vantagens que 
a parte 'desenvolvida' da humanidade obteve, pela primeira na história, não para um pequeno grupo 'superior', 
mas para quase a totalidade dos seus membros” (WEIL, 1991a, p. 366). E ainda: “pode-se viver fora da política e 
mesmo contra a política, pode-se optar contra a política e, uma vez que a política tem a ver com a polis e é 
negócio da polis, contra a cidade, contra o Estado. Mas, se não quiser ser hipócrita ou ladrão, deve-se pagar o 
preço; e este preço não apenas é alto, é muito difícil de pagar, mesmo que se deseje isso profundamente. De fato, 
como renunciar à cidade e a tudo o que ela traz? O estilita vive do que lhe trazem os homens que vivem, 
trabalham e produzem na cidade, o santo mendicante pede, Diógenes não viveria entre os canibais, e aquele que, 
com as mãos, trabalha um pedaço de terra cujas frutas ninguém mais comeria se a comunidade organizada, a 
comunidade política não o protegesse da violência dos violentos. Se se quer ser honesto, é preciso que o anti-
político concorde em morrer (...), porque não pode se defender da violência dos outros sem se tornar ele mesmo 
violento, quer dizer, sem o benefício da polis e da política, numa palavra, da organização da violência contra a 
violência primitiva” (id., 2003, p. 245).    
46 Cf. WEIL, 1996, p. 5. 
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sujeito pode agir num mundo moral apenas se inserido num sistema político 
organizado (VESTRUCCI, 2006, p. 10). 

 

No sentido negativo, a organização do Estado é resultado da anulação de duas formas 

de violência, a da natureza e a do indivíduo; a primeira reduz o homem ao estado animal, a 

segunda 

 

a violência interna do homem, o que no passado se chamava paixão, a 
violência que se exprime particularmente no desejo de tomar para si os 
resultados morais e materiais do trabalho dos outros, ou seja da sociedade 
organizada, sem querer participar deste trabalho em medida proporcional às 
vantagens obtidas, e se possível sem participação nenhuma (WEIL, 1991, p. 
163). 

 

A violência da natureza é anulada através da organização do trabalho, a violência do 

indivíduo pelo sistema coercitivo administrado por meio de uma violência negativa, agente 

apenas quando a situação o exigir. Deste modo, a violência é para o Estado condição de 

sobrevivência, porém uma violência não ativa, mas exclusivamente reativa. Esta não-

violência visada pelo sistema político se torna efetiva nas instituições como limitações das 

reivindicações egoístas e particulares dos indivíduos, de modo que a não-violência assume na 

política a forma de violência contra a violência. O objetivo do governante está na instauração 

de uma ação que consinta a progressiva anulação da violência; como ideal regulativo da ação 

política do governante mais que um fim efetivamente realizável; por causa da natureza mesma 

do homem, afinal “estamos longe de ser santos” (id., ibid., p. 164). 

 

A conservação do Estado se torna o fim, mas os meios apropriados a esse 
fim não podem ser determinados senão por quem conhece os adversários do 
Estado – e estes adversários são os próprios homens, considerados na sua 
individualidade psicológica: são os que, por má vontade, por estupidez, por 
egoísmo míope (…), tendem sempre a destruir isto que sempre constitui para 
eles a possibilidade de uma existência que não seja animal, brutal. Deve-se 
defender contra eles mesmos, e não obstante seus desejos, deve-se procurar o 
que não podem não querer enquanto razoáveis. O indivíduo ordinário não 
sabe o que quer, eis por que persegue o desejo, com tanta inconsciência que 
torna impossível a satisfação deste desejo que, qualquer que seja, é desejo 
humano, nascido dentro de uma sociedade-Estado que excluiu do seu seio a 
violência imediata e cuja destruição frustrará, quer dizer, destruirá este 
desejo do homem civilizado (id., 1991a, 396). 

 

Sinteticamente, o Estado é detentor do monopólio do uso da violência, dos meios de 

imposição da coerção com o fim de garantir a liberdade contra a violência. Tais meios são 

necessários no momento em que o Estado, para preservar a própria organização e continuar a 
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garantir uma liberdade sensata para o indivíduo, se encontra com as reivindicações de 

liberdade contra o governo do Estado. Isto se verifica no momento em que a organização 

instituída do governante é percebida como injusta, o que acontece 

 

quando e onde uma parte da população considera – seria mais prudente 
dizer: ressente – as suas condições de vida, a política do governante e, pelo 
menos nos Estados democráticos, da maioria em nome da qual age o 
governante e que o apóia de fato, como violentas, ou em termos mais 
frequentemente empregados, como injustas, inadmissíveis, inumanas, 
indignas (id., ibid., p. 371). 

 

De tal modo se assenta a violência no Estado e contra o Estado, que, para Weil, o que 

deve preocupar é, “a saber, a violência no nível das relações entre os cidadãos e os 

governantes (id., ibid., p. 367-368), dividida em revolta ou revolução, “o revoltado, a fim de 

destruir isto que, aos seus olhos, é imoral, ameaçador, escandaloso, o revolucionário, a fim de 

realizar o que lhe parece justo ou indispensável para a saúde do Estado e da sociedade” (id., 

ibid., p. 368) pela substituição de tal ordem por outra caracterizada por uma maior justiça, 

uma melhor distribuição do trabalho e dos bens segundo a natureza efetiva dos estratos 

sociais.47 

Enquanto o movimento de revolta pode ser de um indivíduo isolado, ação violenta que 

pode tornar-se porta-voz de uma reivindicação coletiva por uma maior justiça, ou configurar-

se como ação afirmativa da vontade de satisfação de certa necessidade privada; é difícil 

conceber um movimento de revolução conduzido por um indivíduo, porque deve ser 

sustentado pela maioria da população, cuja consciência pode ser despertada contra a injustiça 

presente à luz de uma propaganda visando a revelação da estrutura não mais garantidora da 

                                                 
47 Há, em Weil, dois conceitos diversos da revolução, e a questão é saber se eles se referem sempre e em toda 
parte à mesma realidade. O primeiro destes é definido na categoria da Ação na Logique de la philosophie: “O 
termo revolução não indica aqui exclusivamente a revolução popular. Ele designa o apossar-se da teoria sobre a 
realidade e cobre assim tanto a revolução platônica dos filósofos que devem se tornar reis, quanto a dos 
funcionários da Filosofia do Direito hegeliana que devem organizar a sociedade no estado para a satisfação 
razoável de todos os cidadãos, quanto, enfim, a revolução de Marx, na qual a parte mais alienada da humanidade, 
tomando consciência de sua situação inumana, realiza a razão pela violência em vista de uma vida plenamente 
realizada. As diferenças se caracterizam, no plano da lógica, como as das retomadas (ou como a que existe entre 
as retomadas e a categoria pura)” (WEIL, 1996, p. 401). No desenvolvimento do segundo conceito, presente na 
Philosophie politique, a revolução é “concebida como subversão de um sistema de direito histórico positivo por 
uma ação contrária a este sistema” (WEIL, 1996a, p. 39), de modo que, e é esse o problema aqui, a revolução se 
torna, enquanto fenômeno histórico e político, um problema para o Estado. Por fim, vale lembrar as palavras de 
Hannah Arendt, para quem “as revoluções são os únicos acontecimentos políticos onde enfrentamos directa [sic] 
e inevitavelmente o problema do começo. Porque as revoluções, seja qual for o modo por que sejamos tentados a 
defini-las, não são simples mudanças” (2001a, p. 23). 
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liberdade, e, portanto, ilegítima, do Estado.48 Consequentemente, a população participa da 

revolução de modo negativo, como cessão de atribuição do próprio consenso ao governo. 

Revolta ou revolução se encontram com o esforço de reação das forças violentas do 

Estado que usa o próprio monopólio da violência como controle e manutenção da ordem. 

Estas duas formas de violência, do indivíduo e do Estado, têm naturezas diferentes, enquanto 

a violência do indivíduo se configura como ativa e aquela do Estado como reativa à ação 

violenta do indivíduo. Esta diferença na natureza do movimento violento deriva da diferença 

do vínculo de cada violência com o conceito de liberdade e de autonomia. “Se de um lado o 

Estado garante a liberdade, a revolução a reivindica” (VESTRUCCI, 2006, p. 12). Portanto, 

no primeiro caso a liberdade do indivíduo se determina a partir da sua inserção na estrutura 

política heterônoma, enquanto no segundo a liberdade surge num modo exclusivamente 

autônomo da ação do indivíduo. O uso da violência individual contra o Estado é sustentado 

por uma ideia de autonomia absoluta, segundo a qual um poder externo não tem direito de 

impor qualquer ordem coercitiva que limite a possibilidade de realização do sentido da vida e 

da satisfação das próprias necessidades individuais. Isto é ainda mais evidente no caso de um 

movimento revolucionário, que visa à construção de um ordenamento segundo o princípio de 

uma maior liberdade através de uma organização social mais justa. 

O núcleo teórico à base do movimento revolucionário possibilita uma melhor 

argumentação acerca da autonomia absoluta ao questionar a forma como a teoria política 

concebe a si mesma e a sua ideia do Estado. De fato, a teoria política se concebe como única 

descrição e prescrição da melhor política possível, e, portanto, é como a única possibilidade 

de reconstrução de uma sociedade justa consoante um princípio de autodeterminação 

absoluta; consequentemente a pretensa objetividade da teoria constitui, para quem adere a ela, 

o fundamento de direito para o uso da violência a fim de realizar a ação política prescrita. A 

uma análise filosófica a esfera absoluta da teoria política subsiste de direito e não de fato, 

pois, “constitui, enquanto em termos lógicos, um sistema hipotético-dedutivo” (WEIL, 1991a, 

p. 403), resultado da observação dos males que governam o Estado e, por isso, denúncia da 

limitação da liberdade do homem na organização presente. Desta forma, a teoria resulta 

verdadeira, mas particular já que “toda teoria política é incompleta” (id., ibid., p. 399) e os 

problemas surgem justamente quando aqueles que sustentam uma teoria se arrogam o uso da 

violência para anular os males e a limitação da liberdade  substituindo uma organização 

política por outra melhor. Neste caso, o aspecto de particularidade que a teoria política possui 

                                                 
48 Cf. WEIL, 1996a, p. 39-40. 
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se eleva a um bem supremo, ou melhor, é assim considerado seguido de um salto arbitrário da 

descrição à prescrição. Enquanto sistema hipotético-dedutivo, teoria política se dá também 

como “sistema coerente que procede de axiomas, cuja verdade não pode ser provada por ela” 

(id., ibid., p. 403), são justamente estes axiomas, revestidos da condição de “valores 

fundamentais” (id., ibid., p. 403) que legitimam a prescrição da mudança da sociedade doente 

através do uso da violência. É, portanto, a partir de um gesto arbitrário da própria 

particularidade histórica e de uma prescritividade relativa, já que uma teoria “só julga seu 

próprio tempo” (id., ibid., p. 399) e não de uma verdade objetiva, que o revolucionário assume 

a tarefa de levar adiante um projeto político mais justo e se considera habilitado ao uso da 

violência para mudar a sociedade. O indivíduo que põe em ato uma revolução se apresenta 

como proponente e representante de uma ideia de homem mais livre dentro de uma sociedade 

mais justa. Não obstante a sua fundamentação racional, para Weil, a escolha de uma teoria 

política e sua elevação à teoria universal constitui um ato arbitrário, em outras palavras, o 

indivíduo que dirige uma ação revolucionária se reconhece como única autoridade à qual 

responder por ela, único juiz das próprias ações, desvinculado de todo julgamento exterior, 

autônomo de modo absoluto. Consequentemente, a reivindicação revolucionária, mesmo 

sendo racional, não é razoável por não dar conta de toda a realidade histórica na qual se 

insere, pois toda ação absolutamente autônoma sobre a história se qualifica como possível 

violência e os seus movimentos são tanto racionais quanto parciais. 

A análise de Weil se sustenta na impossibilidade do homem se determinar de modo 

solipsista, pois não pode existir numa situação de autonomia absoluta, sem se reduzir ao 

animalesco ou se elevar à santidade, o que eliminaria, em ambos os casos, a possibilidade da 

política. O ser político do homem está ligado à sua condição de ser em situação de autonomia 

relativa, de modo que a sua determinação moral só pode acontecer num contexto político. 

Esta heteronomia corresponde à estrutura moral tradicional na qual cada indivíduo está 

inserido; tal estrutura determina o indivíduo de fora, e a sua presença na sociedade é 

condicionada por um mínimo de heteronomia à luz do reconhecimento da validade de tal 

prescrição moral, o que, definitivamente, significa que “o indivíduo não é nada sem o Estado” 

(id., 1996a, p. 255). 

No caso do Estado, à estrutura moral vem somada uma segunda estrutura realizada 

pelo governo, que corresponde à organização do trabalho. O indivíduo é determinado num 

modo duplamente heterônomo, segundo a estrutura do trabalho e segundo a moral histórica, 

porém, tal afirmação é insuficiente para descrever sua situação entre autonomia e 

heteronomia, pois estrutura do trabalho e moral histórica se apresentam seja como elemento 
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de heteronomia, seja como condição da autonomia da vida e da ação do próprio indivíduo. 

Portanto, a organização do trabalho no nível do Estado possui a mesma natureza da moral da 

universalidade, exprimindo o homem entendido como ser racional: nos dois casos se atribui 

uma forma racional às condições efetivamente subsistentes, tanto aquelas da ação individual 

quanto as da sociedade histórica. Na verdade a organização do trabalho pode ser concebida ao 

mesmo tempo como heterônoma enquanto determinada pelo governante e autônoma no 

momento em que se torna expressão da necessidade de universalidade própria de todo 

homem. O mesmo argumento vale para a moral concreta que é de um lado determinada como 

estrutura heterônoma enquanto não pode ser escolhida, e de outro, condição da autonomia do 

indivíduo que não pode escolher tal estrutura, mas pode decidir o próprio percurso e a 

natureza da própria vida, a forma da própria existência no conteúdo de hábitos e costumes que 

o qualificam e o identificam como indivíduo. 

Por esta dúplice natureza, autônoma e heterônoma, dos dois ordenamentos 

prescritivos, a liberdade possível no Estado se qualifica como expressão de uma autonomia 

relativa do indivíduo, que se encontra numa moral concreta e sente a necessidade de uma 

moral formal que se configure como anulação da violência da natureza. O indivíduo não pode 

determinar-se por si, pois de nenhum modo absolutamente autônomo ele poderia fugir da 

violência; o retorno à condição natural corresponderia à sujeição às necessidades animais, e 

na inexistência do Estado se instauraria a situação de uma luta coletiva e geral; portanto, mais 

uma vez, o sujeito tem a possibilidade de fugir da violência apenas no âmbito de uma 

autonomia não absoluta. 

As duas estruturas prescritivas, fontes de autonomia e de heteronomia, não estão 

necessariamente em harmonia, também por terem tanto origens diferentes, uma na história 

outra na razão, quanto objetivos diferentes, uma visando a conservação do estado de coisas a 

outra interessada no progresso do desenvolvimento técnico da comunidade. O próprio 

governante se encontra de um lado diante de uma moral não escolhida, histórica, e do outro 

com um dever da razão que coincide com a ação para uma organização técnica o mais 

racional possível. O maior erro seria impor à moral histórica a estrutura da organização do 

trabalho, que acarretaria a perda para a comunidade do próprio substrato de tradições e 

impossibilitaria a compreensão do sentido da própria vida dentro de uma moral puramente 

formal; aliás, como Weil reconhece, a completa substituição da moral concreta pela forma 

racional de organização da sociedade consentiria ao Estado determinar-se como não violento, 

mas tal não-violência se referiria apenas à violência da natureza, aberto a outra forma ainda 

mais ameaçadora de violência, própria da modernidade. 
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Um mundo sem moral além daquela formal, do trabalho racional; entretanto, 
tal mundo não seria senão apenas parcialmente realizado e é provável que, 
realizado, devesse reinventar valores não técnicos para evitar que seus 
habitantes retornassem, sob efeito da vida e do vazio, a uma violência 
primitiva que destruiria um mundo desprovido de todo sentido de existência 
(id., 1991a, p. 347). 

  

Um Estado completamente a-histórico, construído de acordo com os ditames da razão, 

permitiria ao indivíduo a experiência de uma existência vazia, na qual as necessidades seriam 

justamente e não violentamente realizadas, mas também a vida do indivíduo se encheria de 

uma nova insatisfação, o vazio se traduziria numa nova expressão de violência individual. 

 

Qual seria o fim de um homem que dispõe de tudo e que não tem senão que 
desejar para obter a satisfação de seu desejo? Que obstáculos deveria 
vencer? Que esforços deveria fazer? (…) não há país avançado no nosso 
mundo em que não se possa observar, e justamente nos estratos sociais mais 
ricos dos bens produzidos pelo trabalho social, este fenômeno terrível que 
somos sempre tentados a tomar rapidamente e com um sorriso: quero dizer o 
tédio, o vazio da existência, a falta de sentido da vida – e daqui a 
criminalidade absurda, não a boa e velha criminalidade compreensível, 
explicável pela necessidade, o desejo insatisfeito, a inveja, o ciúme, a revolta 
individual, não: uma criminalidade que não se explica, ou melhor, que se 
explica e que os próprios criminosos explicam pelo tédio, o desejo obsessivo 
de algo mais, de um novo estímulo, de uma sensação que não tenha ainda 
perdido todo gosto e interesse (id., 2003a, p. 131). 

 

De fato, a lúcida análise que Weil faz da realidade social moderna conclui, a partir da 

ideia do progresso infinito e insensato, que a racionalidade “conduz, através do tédio, à 

violência nua e crua, gratuita” (id., 1991, p. 19-20), pois, nas palavras de Paul Ricœur, “toda 

redução da razão ao entendimento conspira finalmente com a violência” (1995, p. 66). “O 

tédio de Weil apela ao sentido de insatisfação de si e da existência tórpida dos homens, 

mesmo esses dispondo de mil coisas aprazíveis, porque incapazes de desvelar o sentido 

escondido da sua presença no mundo” (TABONI, 1997, p. 185), é o tédio de viver sem meta e 

sem escopo numa sociedade infeliz por natureza, e, portanto, se a violência pura é “diabólica” 

(CAILLOIS, 1982, p. 222), a violência gerada pelo tédio é absurda. 

 

O que, então, distingue o ennui weiliano a respeito dos modelos pré-
weilianos é a dimensão implícita da violência. Weil por primeiro fez notar 
que o tédio próprio da condição moderna é uma forma da violência. É 
violência no estado potencial que, porém, diferente das formas 
remanescentes de violência, compreendidas entre aquela impulsionada pelo 
aguilhão da necessidade e aquela gerada pela vontade de opressão, não 
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necessita de uma causa exterior para se tornar violência em ato, já que esta 
causa é o próprio tédio (TABONI, 1997, p. 189-190). 

 

De fato, a lógica própria da sociedade moderna se tornou condição de possibilidade do 

tédio do indivíduo e da violência por ele gerada, em potência e em ato, o que permite concluir 

com Weil, no que toca a relação entre produção de bem-estar social, bens de consumo, 

reificação do indivíduo, tempo livre e esvaziado e violência, que 

 

O resultado, um resultado já visível, é o tédio do progresso infinito e 
insensato, o tédio de uma linguagem que age, mas nada significa para o 
indivíduo e, no limite, para os indivíduos, um tédio do qual não se escapa a 
não ser pela violência desinteressada, interessada apenas pela possibilidade 
de se afirmar como indivíduo contra os outros indivíduos, violência que é 
retorno aquela dos antigos senhores e cujo único escopo é fazer esquecer a 
insensatez dos interesses que a sociedade satisfaz – uma vez que estão 
satisfeitos (WEIL, 1987, p. 29). 

 

De outro lado, a moral concreta deve receber uma forma que satisfaça o critério de 

universalidade, e que permita um sempre maior distanciamento da natureza; ao contrário, a 

vida mesma da comunidade não resistiria, porque a sua estrutura social não seria adequada à 

satisfação das necessidades de todos os seus membros, ou melhor, à exigência universal de 

um sistema de governo mais racional. Em outras palavras, uma sociedade puramente 

tradicional, privada da ação que visa a uma estruturação racional do trabalho, não seria justa 

em sentido racional; tal sociedade se exporia à violência dos movimentos revoltosos e 

revolucionários, que, ao contrário da violência individual já descrita, se justificaria à luz da 

percepção, por parte de um estrato social ou da maioria, da ausência ou diminuição da 

liberdade individual, violência que se configura como uma reivindicação de direitos e de 

satisfações de necessidades segundo as necessidades racionais, ainda que, como reconhecido 

acima, a legitimidade ao uso da violência se qualifique como gesto arbitrário. 

Ao contrário, o arbítrio não pode determinar a ação do governante, sob pena do 

retorno à situação de violência. O governante deve apresentar e não impor à sociedade 

constituída pela moral concreta uma forma racional de organização técnica de modo que a 

segunda seja compreensível à primeira, e finalmente que a primeira esteja em condições de 

receber a forma da segunda. A virtude do homem político está em função do arbítrio, tal 

virtude é a prudência, “sabedoria prática em vista da ação” (PERINE, 2004, p. 27), a qual em 

sentido aristotélico corresponde à abertura por parte do indivíduo às condições contingentes 

para determinar que ação seria justa nas circunstâncias efetivas, prudência que se opõe ao 

arbítrio daquele que impõe ao mundo as suas próprias razões. 
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Deste modo, fica evidente que a tarefa fundamental do governante é colocar em obra 

de um ordenamento estatal justo, tendo como critério para julgar a justiça de um Estado a 

possibilidade do indivíduo ser livre nele. Ao dizer que “o fim do Estado é o indivíduo livre” 

(WEIL, 1996a, p. 255), Weil diz também que a liberdade do indivíduo representa o fim último 

do homem de governo, liberdade que é progressiva libertação da violência natural e humana. 

Libertação progressiva e não imediata. É possível utilizar novamente a dúplice natureza, 

negativa e positiva, da liberdade. Negativamente, a liberdade do homem corresponde a uma 

constante anulação da violência por meio de uma organização política segundo princípios 

racionais, organização que, concedendo a não-violência como seu bem último, assume o 

monopólio da violência mesma; positivamente, a liberdade do homem corresponde a um 

progressivo aumento do sentido da própria existência, entendido como determinação de si no 

interior das formas históricas comunitárias de pertença, sem as quais o sujeito mergulharia na 

violência cega e vazia do tédio. Em ambos os casos a liberdade se dá a partir da exclusão da 

violência, porém, exclusão sempre incompleta, apenas progressiva, resultado de uma ação de 

governo não categórica, mas prudente; a justiça do Estado é fruto de um contínuo movimento 

de racionalização a partir do momento em que a inserção da organização racional dentro da 

moral concreta advém como ação de harmonização, ação prudente e ação de educação, porque 

em tensão para a realização de uma racionalidade vivente e histórica. 

Finalmente, a liberdade do homem é possível apenas num Estado entendido como 

movimento histórico razoável de progressiva racionalidade nas condições históricas sociais, e 

não num estado racional imutável de exclusão da violência, porque a violência não será nunca 

eliminada do mundo enquanto o homem for egoísta e universal, isto é, enquanto a sua 

autonomia absoluta coincidir com o arbítrio. Ao se definir o Estado como detentor do 

monopólio da violência, à progressiva diminuição da violência externa corresponde uma 

progressiva centralização no Estado da possibilidade da violência e ao contrário, ao 

progressivo aumento tanto da liberdade racional quanto da liberdade natural. “A violência está 

potencialmente presente em todo Estado; é uma má leitura de sua definição como monopólio 

da violência que quer inferir que a violência esteja ausente do Estado, ela pode não agir – o 

que caracteriza o Estado saudável – mas a possibilidade de sua aparição não é nunca 

eliminada” (id., 1991a, p. 385) Delineia-se um paralelo entre o movimento do Estado 

entendido como exclusão da violência, exclusão sempre em ato e nunca definitiva, e o 

movimento do indivíduo no Estado, movimento entendido como salvaguarda da liberdade nos 

termos de um distanciamento da natureza. Só há liberdade no Estado como exclusão da 

violência e só há Estado por meio de uma centralização da violência, ou seja, não há 
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satisfação da exigência universal da não-violência senão nas formas violentas em potência da 

condição estatal. A violência se determinaria ao mesmo tempo como negação da liberdade e 

como sua condição. 

Chega-se à determinação do nexo entre liberdade e violência, pois a liberdade do 

indivíduo se determina como progressiva anulação da violência natural e se torna possível 

somente numa situação de autonomia não arbitrária, ou seja, de equilíbrio entre os abismos da 

violência natural e da violência insensata. A ação autônoma, segundo a liberdade no Estado, 

se determina à luz da sua inserção numa dúplice estrutura heterônoma, como ação direcionada 

ao progresso do fim da violência natural e de atribuição de sentido não apenas racional mas 

também histórico à vida do sujeito agente. O Estado se torna garantia desta liberdade na 

tensão para a não-violência, como condição de desenvolvimento histórico, tensão entre uma 

violência ativa que se refere às condições históricas da sociedade e uma violência reativa 

contra as reivindicações de liberdade por parte de indivíduos insatisfeitos. 

 

O Estado é garantidor da liberdade e detentor do monopólio da violência, 
aliás, é uma por que é o outro, e vice-versa: não pode dar-se a liberdade sem 
que esta se insira num contexto racional de exclusão da violência, e por sua 
vez tal contexto só pode subsistir dispondo de um aparato de violência 
reativa. O Estado legitima a sua violência enquanto ação contra a violência, 
e o indivíduo é livre na coerção de uma estrutura heterônoma; e vice-versa, o 
Estado é justo no movimento prudente entre moral concreta e necessidade 
racional, e o indivíduo legitima a sua violência como reivindicação, ao 
mesmo tempo racional e arbitrária, pela liberdade (VESTRUCCI, 2006, p. 
19).     

 

A liberdade da violência natural é garantida pela violência reativa, que se contrapõe a 

uma liberdade que pode ser violenta contra a violência. Esta relação entre violência e 

liberdade, relação de exclusão recíproca e de mútua fundamentação, se manifesta de um lado 

no processo histórico de desenvolvimento político do Estado como meio entre tradição e 

progresso, recepção e atribuição de sentido, e de outro no processo formativo do sujeito moral 

como indivíduo racional, cuja liberdade se situa e se define no seu distanciamento seja da 

racionalidade pura seja da pura naturalidade. 
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2. 5 Questões acerca de meios violentos para fins não violentos na ação do 

Estado 

 

 

A reflexão de Weil “não cede lugar a nenhum fatalismo (…) nem a nenhuma utopia 

anarquizante” (RICŒUR, 1995, p. 56). Contudo é importante percorrer mais uma vez o 

espaço dedicado à política e especificamente ao Estado na sua obra, agora a confrontando 

com as objeções mais comuns levantadas à forma de Weil estruturar e desenvolver seu 

pensamento. 

O Estado está às voltas com o homem violento, que “chama a violência” (LEVINAS, 

1993, p. 123), e, portanto, é sempre potencialmente “instrumento de opressão” (WEIL, 1996a, 

132), o que se torna problema político concreto na violência do governo. Mais uma vez, 

enquanto mantém como fim a não-violência, assume como meio a violência reativa, de modo 

que a função do Estado se torna “coagir o indivíduo, obrigando-o a obedecer à lei, a 

comportar-se racionalmente e educar o homem para a razão. Dessa forma, o Estado garante a 

segurança dos indivíduos racionais, protegendo-os da violência dos que não o são” 

(MULLER, 2007, p. 175). Deste modo, o progresso para não-violência, enquanto exigência 

filosófica e política, se dá não apenas num conteúdo para a reflexão, mas “define para a 

política o sentido da história” (WEIL, 1996a, p. 133), isto é, exige uma consciência clara e 

uma ação coerente: “o homem que optou pela razão e pela não-violência deve, portanto, 

enfrentar a violência que se manifesta na história e não pode deixar de entrar no campo da 

ação política, a fim de trabalhar em vista de um mundo em que a razão e a não-violência 

prevaleçam nas relações humanas” (MULLER, 2007, p. 176 ). Para Weil, 

 

A não-violência como opção fundamental é, e só é fundamental, no sentido 
estrito: é dela assim como do bem político soberano que procede a reflexão, 
somente nela descobre-se sua finalidade por ter sido ela seu ponto de partida. 
Entre os pontos de partida e de chegada, a não-violência precisa se realizar, 
em meio à violência e, logo, também pelo emprego dos meios da violência 
(WEIL, 1991a, p. 410). 

  

O problema está justamente no argumento weiliano do uso de meios violentos para se 

chegar ao fim da não-violência. De fato, como diz o autor, “a opção pela não-violência não é 

uma opção pelo não emprego da violência; ao contrário, a opção só tem sentido caso se 

admita que no mundo da violência e contra a violência, consciente ou não de sua natureza, só 

a violência é eficaz no interesse da não-violência” (id., ibid., p. 409-410). No que toca o 
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Estado, é a tradução política da atitude moral que permite “o emprego da violência no intuito 

de defender a possibilidade da não-violência em sua própria pessoa” (id., 1998, p. 39), e para 

a construção de um mundo de instituições que permita a vida sensata, enquanto o homem 

irracional não se deixa convencer pelos argumentos da razão, será preciso coibi-lo pelos 

argumentos da violência, no emprego da violência para a não-violência. Weil entra assim na 

questão clássica do domínio da filosofia política, aquela da relação entre meios e fins, 

problema para o qual a resposta do autor é concisa: “é o fim que justifica os meios” (id., 1991, 

p. 169), e ainda: “como um meio poderia justificar-se se não por seu fim?” (id., 1991a, p. 

209). Ainda que para Jean-Marie Muller, Weil tenha o mérito de afirmar de forma inequívoca 

que a violência contradiz radicalmente a exigência da razão que o homem tem em si e, ao 

mesmo tempo, constitui a base de sua humanidade, de modo que, nas palavras de Kirscher, 

  

No nível categorial, a violência é o conceito daquilo que ameaça o homem 
em sua própria humanidade: a supressão da relação humana do homem, com 
o outro homem e com o homem que ele é. É ela que o desumaniza, é esse 
outro do homem que habita no homem, com quem o homem está em 
conflito, conflito este que constitui o homem em própria humanidade (1990, 
p. 43).49 

 

Apesar de reconhecer o papel de Weil no desenvolvimento de uma filosofia da não-

violência, Muller levanta a objeção à relação weiliana de meios violentos e fins não violentos, 

na afirmação de que meios necessários não são necessariamente bons (cf. MULLER, 2007, p. 

181).    

De fato, Weil vê na não-violência a realização do ser humano, de modo que ela não 

apenas baliza o pensamento, mas determina sua atitude e seu comportamento. A questão 

agora é o risco de simplificar excessivamente a realidade estabelecendo a dicotomia da 

violência do homem irracional e a do homem racional, afirmando, a partir deste raciocínio, a 

necessidade da contra-violência para conter a violência.50 Esta objeção ao tipo de 

argumentação ventilada por Weil visa sobretudo sublinhar uma aparente fragilidade na lógica 

weiliana da relação entre meio e fim. Parte-se aqui da afirmação fundamental de que “o fim 

                                                 
49 Hannah Arendt identificou no Totalitarismo a concretização do significado profundo da violência no seu 
século, a ponto de afirmar que “a tentativa totalitária da conquista global e do domínio total constituiu a resposta 
destrutiva encontrada para todos os impasses. Mas a vitória totalitária pode coincidir com a destruição da 
humanidade, pois, onde quer que tenha imperado, minou a essência do homem. Assim, de nada serve ignorar as 
forças destrutivas do nosso século” (1989, p. 12) [grifos nossos]. 
50 “Quando Eric Weil estabelece o dualismo da violência do homem irracional e do homem racional, e com esse 
dualismo fundamenta seu raciocínio para afirmar a necessidade da contra-violência para conter a violência, ele 
está simplificando excessivamente a realidade, pois, na maioria dos conflitos violentos, é praticamente 
impossível estabelecer uma delimitação tão manifesta e categórica entre os comportamentos dos dois 
adversários” (MULLER, 2007, p. 187). 
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não justifica quaisquer meios” (MULLER, 2007, p. 188), para se afirmar positivamente que a 

aplicação de meios coerentes com o fim desejado é não só questão de moral, mas também de 

eficácia, já que o meio violento apenas reproduz, de acordo com este tipo de argumento, a 

violência que se quer combater. Para Muller o sistema weiliano, ao fazer coincidir ação na 

história e violência, cai numa “contradição irredutível” (id., ibid., p. 191).   

Depois, ao contrário de autores como Arendt, que desenvolveram o próprio 

pensamento acerca da violência a partir da definição de conceitos que dessem conta da ação 

política (tais como poder, vigor, força, autoridade e violência),51 está o fato de Weil, “não ter 

estabelecido uma distinção entre força e violência”, o que, ainda segundo Muller, foi “seu erro 

decisivo” (id., ibid., p. 189). 

 Diante disso é válido lembrar que à base da filosofia weiliana encontra-se um 

fundamento antropológico que entende o homem como ser livre, dono de uma liberdade 

irredutível à razão, de fato, para Weil, “o homem, capaz de razão, não é a razão em si e 

permanece violento em potência: está aqui o fundamento de tudo o que precede” (WEIL, 

1991a, p. 385). Esse dado filosófico é a elaboração no discurso do dado histórico da violência, 

inclusive e principalmente aquela com conhecimento de causa, violência pura, que marcou o 

século passado e fez entender que a razão “é apenas uma possibilidade, não uma necessidade” 

(id., 1996, p. 57). Meios coercitivos não-violentos pressupõem a hegemonia da razão, 

fundamento da moral kantiana, mas que Weil não pôde ver refletida na realidade. Portanto, 

toda comunidade, voltando à discussão política, precisa, efetivamente, organizar-se para 

coibir indivíduos e grupos que “recusam submeter-se à razão” (id.,, p. 132). É esta 

organização que faz o Estado, enquanto se opõe aos indivíduos e grupos irracionais que 

ameaçam a paz social e perturbam a ordem pública, para impedir sua ação nociva e para isso 

mantém como possível o emprego de meios da violência. A ação política é por isso, mesmo 

que só potencialmente, violenta, no sentido de estar pronta a usar meios violentos justificados 

pelo fim não violento que busca, “ponto de partida e ao mesmo tempo o objeto final da 

filosofia” (id., 1996, p. 59) e da política na ação do Estado. Para Eric Weil a política é lugar 

da construção da liberdade e da não-violência, mas que não pode, sob pena de perder-se a si 

mesma, esquecer a presença da violência, mesmo que apenas como possibilidade. Logo, “sem 

dúvida pode-se rejeitar toda violência; mas quem toma seriamente esta decisão, por esta 

mesma razão sai do campo da política” (id., 1996a, p. 232). Finalmente, 

 

                                                 
51 Cf. ARENDT, 2009, p. 59-63. 
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A não-violência, na história e pela história, tornou-se o fim da história e é 
concebida como seu fim; mas nada garante que este fim possa ser alcançado 
sem o emprego da violência: é, ao contrário, provável que ele não seja nunca 
alcançado se for esquecida para sempre a possibilidade da violência, ou que 
ela possa ser nobre e justa em certos momentos. Não se evitarão estes 
momentos senão pensando neles. A violência em si mesma é a negação de 
todo sentido, o absurdo em estado puro; mas entra-se nos mais violentos (e 
mais evitáveis) conflitos externos e internos se se convence de que basta 
falar de não-violência e de vida boa na sociedade; cai-se na violência mais 
nua se se priva a existência humana de todo sentido, limitando-a ao que a 
sociedade pode lhe oferecer de meios sem fim (id., ibid., p. 233). 

 

Depois, certamente a filosofia de Eric Weil conhece dicotomias, mas reconhece nelas 

tanto movimentos diáticos de cisão taxativa de partes incomunicáveis, quanto tridiáticos de 

termos que formam um contínuo e podem ou não levar a um terceiro, de modo que a reação 

violenta do Estado à violência individual dá lugar à realidade da não-violência no domínio 

público. É sabido que toda dicotomia traz o risco da simplificação da qual Weil é acusado, 

mas o que se tem na Philosophie politique é o reconhecimento da realidade complexa que não 

se deixa reduzir a esquemas conceituais simplificados, menos ainda a alternativas do tipo 

violência ou não-violência.   

Por fim, a não-violência só oferece um significado negativo enquanto negação de toda 

forma de violência, sendo incapaz de dar um sentido positivo à vida do homem que se quer 

razoável. O tédio que ameaça a sociedade moderna revela justamente que a violência é “o mal 

político”, porém 

 

Para o Estado moderno, quer dizer, aquele de uma sociedade racional, 
calculadora, “materialista” no sentido que depende da produção de bens que 
não criam uma vida sensata, mas sem os quais uma vida similar não seria 
possível, a violência é o maior mal. Entretanto, não é o mal absoluto para os 
homens, pois, uma existência insensata e vazia, sentida assim, priva o 
empreendimento social de todo valor: ao tédio fundamental, a violência 
aparece como o único antídoto, e a revolta (…) se torna preferível a uma 
ordem que não somente não traz dignidade, mas que ignora seu conceito (id., 
1991a, p.385). 

 

A filosofia política de Weil apresenta a difícil tarefa de pensar a violência como “o 

mal político” e ao mesmo tempo “condição necessária para a realização do bem, a 

organização racional e a liberdade em vista da manutenção de um sentido vivente” (id., ibid., 

p. 348), reconhecendo de um lado que a ação política em vista da não-violência jamais 

alcançará uma “vitória total e definitiva” (id., 1991, p. 164), ou seja, que tal vitória será 

sempre precária, já que sempre existirão homens irracionais que não se deixarão convencer 
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pela força da razão, já que “todo Estado é formado por seres violentos” (id., 1996a, p. 261). 

De outro, é esta realidade que exige, seja a reflexão seja a ação em vista da não-violência. 

Weil, ao retornar ao tema do monopólio da violência por parte do Estado não se limita a 

reproduzir o significado antigo desta expressão, mas ao escolher a forma constitucional do 

Estado com aquela mais coincidente com a racionalidade moderna, o faz justamente para 

circunscrever a violência no espaço da discussão que é próprio deste tipo de governo. 

 

Longe de mascarar a violência do poder, o formalismo de Weil está 
fundamentalmente ligado à onipresença da violência no Estado, senão como 
violência declarada, pelo menos como violência potencial agindo como uma 
ameaça. O Estado é a forma de uma matéria que é a violência, porque a 
violência é a raiz de toda ação, inclusive aquela do Estado dirigida aos 
indivíduos. A verdadeira questão é saber se a violência se exerce enquanto 
tal, seja de forma brutal, seja de modo disfarçado (…), ou se ela se exerce ao 
se sublimar. O que Weil chama razão não é nada senão o modo de ação da 
violência quando esta violência age transformando a si mesma: violência 
sublimada num discurso, indivíduo que se universaliza pela sujeição da ação 
(CANIVEZ, 1993, p. 217-218). 

      

É aqui que Weil recupera a função social do filósofo, pois “tem em vista uma 

intervenção do filósofo na história, cujo resultado seria dar a esta história uma versão não 

violenta da ação, ou seja, num sentido preciso do termo, uma versão propriamente política da 

ação” (id., 1990, p. 43). 

A ação contra a violência se apresenta então como desafio tanto para o político quanto 

para o filósofo, tendo na realidade não violenta o objetivo final de ambos. Objetivo final 

idêntico, mas que se realiza em objetivos imediatos e tarefas diferentes. Vida sensata e livre 

pode se dizer daquela que é vida sem violência, a se realizar, no plano político, na 

possibilidade de participação do indivíduo na discussão nos problemas que lhe tocam e nas 

resoluções que lhe interessam, o que preenche a escolha do Estado constitucional de caráter 

democrático a se sustentar na qualificação do povo político no processo de discussão.  

 



 

 

 

3. VIOLÊNCIA E AÇÃO POLÍTICA 
 

 

 

 

 

 

Depois da aproximação da relação entre violência e filosofia, seja no plano universal 

do discurso na lógica filosófica, seja no plano universal concreto da ação na filosofia política, 

é agora possível pensar a participação do filósofo na formação de uma clara consciência que 

possibilite tanto a justa colocação dos problemas quanto a ação coerente na sua resolução, ou 

seja, o interesse é se voltar sobre a possibilidade e o modo de realização de uma “ação 

política” do filósofo. Para Weil a questão traz seu sentido da própria leitura de toda tradição 

filosófica ocidental que se dedicou ao tema da liberdade e das instituições formadas pela ação 

livre e consciente do homem, o mesmo que sua ação política. De fato, segundo o autor, 

 

A confrontação de dois conceitos nos conduz, em bom método tomista, para 
dizer, à afirmação de que são naturalmente ligados: et videtur quod non. 
Filosofia e política não tem nada a fazer juntas. Ninguém é menos propenso 
a se ocupar com a política que o filósofo, que o sábio que sabe encontrar a 
sua saúde e sua felicidade onde não importa a condição, que o homem de 
estudo que não conhece nem compreende os acontecimentos do mundo 
exterior. E nada parece mais perigoso à quietude e à objetividade do pensar 
que se ocupar com política, com os interesses dos povos e dos grupos no seio 
dos povos, das paixões das classes, dos partidos e dos grupos de poder. É 
mesmo absolutamente pensável que o filósofo se ocupe com a política? 
Esta opinião, assim tão natural quanto possa parecer, é estritamente 
contradita por toda a história da filosofia. Platão, Aristóteles, Spinoza, 
Leibniz, Kant, Hegel, consagraram obras essenciais à política; todo o 
pensamento de autores como, por exemplo, Locke e Hume, não é 
compreensível no seu fundamento senão a partir de sua tomada de posição 
política. As exceções mais importantes são Epicuro e Descartes, e os dois 
viveram em épocas em que a política estava interditada não apenas ao 
pensamento, mas a todo indivíduo. A partir do desaparecimento destas 
razões particulares, os filósofos se ocuparam de novo com a política, o 
estoicismo tão bem quanto Spinoza e Leibniz (WEIL, 2003a, p. 80).      
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A Philosophie politique é a contribuição mais específica de Eric Weil ao tema, 

enquanto descrição da transição, na política, do formal ao concreto, que se dá ali na passagem 

do indivíduo e de sua violência ao ponto de vista da comunidade histórica e de sua moral 

viva. Nesta trajetória dois conceitos são fundamentais: a ideia de direito natural que prescreve 

a única regra da igualdade dos seres razoáveis, traduzida no direito positivo que ordena as 

relações práticas em função das exigências de universalidade e a educação que visa 

essencialmente, pelo papel social assinalado ao educador, traduzir as exigências do direito nas 

morais concretas de uma comunidade histórica (GANTY, 1997, p. 527). 

É justamente neste segundo aspecto que o filósofo realiza sua ação; para isso volta-se 

à afirmação da superioridade do Estado constitucional democrático, tomada como 

superioridade filosófica, enquanto repousa sobre os mesmos postulados da filosofia, isto é, 

que todo homem, por ser razoável, pode ascender à razão, o que no campo político significa 

também a participação de forma não violenta da vida em comum. É em vista da realização 

deste postulado que o filósofo assume sua função social e política de educador, pois, enquanto 

age visando favorecer o desenvolvimento da ação sob uma forma não violenta, ele se torna, 

ainda que acidentalmente, um ator político. 

O fim último da ação educativa do filósofo é a vida sensata do indivíduo, que se traduz 

politicamente na vida livre do cidadão capaz de participar das decisões da comunidade através 

da discussão dos problemas e das propostas de resolução. Procedimento democrático que, à 

luz da sociedade moderna encontra na hipótese do Estado mundial seu horizonte último de 

realização. O objetivo deste capítulo é acompanhar o desenvolvimento que Weil oferece a 

estes problemas. 

 

 

3. 1 A ação política do filósofo 
 

 

 Para Weil é justo pensar uma ação própria do filósofo no contexto político, tomado no 

sentido mais amplo, ação cuja finalidade é justamente realizar a moral e fazer dela uma força 

política. É para isso que o filósofo age tanto sobre os indivíduos quanto sobre os homens do 

Estado, através de uma ação que não transforma a realidade, mas transforma a ação dos 

homens; em outras palavras, o filósofo age sobre a forma de agir do indivíduo e do político – 

de modos diferentes – para a criação de um mundo não violento.  
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Assim, a filosofia não transforma o mundo, se se entender por “transformar” 
a intervenção ativa e direta no curso dos acontecimentos. E, no entanto, ela é 
sem dúvida a potência maior porquanto, pela sua compreensão, ela 
transforma os homens que, como se diz, fazem a história, ou pelo menos 
aqueles que agem, por mais violenta e absurda que seja a sua ação (WEIL, 
2003, p. 14). 

 

O primeiro aspecto da ação política do filósofo é sua ação enquanto teórico da política 

a se realizar concretamente na sua relação com o homem do Estado. É o que faz Eric Weil ao 

escrever a Philosophie politique, isto é, neste aspecto a ação do filósofo é justamente elaborar 

uma teoria filosófica da ação do político, enquanto se entende que a finalidade política não 

pode ser positivamente determinada. É aqui que já se coloca o problema de pensar a ação 

razoável, de elaborar a problemática estrutural do campo político e permitir compreender a 

unidade e o sentido dos problemas políticos. 

Desta forma, o filósofo é chamado a agir sobre a consciência dos atores políticos 

pensando positivamente o sentido da ação política e a estrutura fundamental dos seus 

problemas significativos. Em outras palavras, pensar as condições da ação sensata de tal 

maneira que permita a transformação da ação dos indivíduos e dos homens de Estado. Se, 

para Weil, “a tomada de consciência constitui (...) a intervenção mais importante que se pode 

fazer nessa vida” (id., 1996a, p. 123), o fato de pensar os problemas que formam uma 

determinada situação contribui poderosamente para modificá-la assim como para transformar 

a maneira dos homens agirem dentro dela. Finalmente, a formulação de teorias políticas já é 

ação, porque “toda tentativa consciente de captação do sagrado vivo constitui uma ação sobre 

ele, e a sua transformação, transformando o desejo (o bem concreto) da comunidade, 

transforma a sua maneira de agir” (id., ibid., p. 66). 

A segunda forma de ação do filósofo no campo político é aquela sobre os indivíduos 

que vivem na sociedade e no Estado, e se faz pela educação que visa “permitir à violência da 

revolta [do indivíduo] se elaborar sob a forma de uma crítica razoável e de se transportar ao 

plano da discussão” (CANIVEZ, 1993, p. 256-257). Neste primeiro aspecto a ação do filósofo 

se realiza concretamente como ação educativa, tema que “tem lugar primordial na obra de 

Eric Weil” (SOETARD, 1984, p. 289), tanto nos vários artigos dedicados a ele, quanto no seu 

amplo desenvolvimento na Philosophie politique, no capítulo dedicado à moral, “único plano 

sobre o qual a educação pode e deve ser considerada como problema de nosso tempo” 

(PERINE, 2004, p. 45-46).  



 

 

88

Deste modo, Weil se volta para uma das temáticas mais fundamentais da filosofia, 

pensada agora à luz dos desafios da modernidade, a saber, o da técnica no campo do 

conhecimento e aqueles impostos pelos ideais democráticos no campo político. É neste 

contexto que a educação aparece como “o modo de ação por excelência do filósofo” 

(NGUYEN-DINH, 1996, p. 79), ação que se torna ainda mais fundamental quando se 

encontra diante de uma realidade na qual “o indivíduo trabalhador, produtor e consumidor, 

animal laborans ou homo economicus, ameaça não deixar lugar nem ao sujeito ético nem ao 

cidadão político” (GUIBAL, 2009, p. 269). 

O ponto de partida do filósofo educador é aquele fornecido pela reflexão moral e pelo 

reconhecimento da violência que faz parte da definição da individualidade empírica enquanto 

tal. Para o filósofo, a violência é um fato e a educação uma ação deliberada sobre a 

individualidade empírica e violenta de um indivíduo potencialmente racional, ação própria do 

homem moral, aquela de conduzir o indivíduo a “uma maneira de viver com os outros” 

(WEIL, 1996a, p. 55). Por sua vez, a reflexão moral fornece ao filósofo seu critério formal e 

negativo, isto é, os princípios da universalidade e da igualdade que definem a ideia de direito 

natural e que permitem ao filósofo julgar a moral concreta da comunidade diante da sociedade 

universal. Partindo, portanto, da reflexão moral, o filósofo trabalha em cima da inadequação 

entre a vontade do indivíduo e a lei da sua comunidade, de modo que o espaço primeiro 

visado pela educação é aquele da relação entre o indivíduo e as instituições que o cerceiam.52  

Entendendo que, neste segundo aspecto, é na educação e pela educação que a filosofia 

se faz “ação na história e sobre a história” (id., 2003, p. 36), Weil determina num segundo 

momento o meio próprio da ação educativa:  

 
a tarefa essencial do homem moral consiste em educar os homens para que 
se submetam espontaneamente à lei universal (natural) que ele, no seu lugar 
na história, captou claramente. Para isso ele se servirá dos meios que 
encontra no mundo empírico (da positividade histórica), pois se trata de 
vencer a paixão dos homens no plano da paixão, com os meios que são 
próprios da paixão (id., 1996a, p. 44).  

 

Portanto, não é a violência exterior aquela visada pela educação, mas “é a violência 

que o homem, enquanto ser razoável, sofre por parte do seu ser empírico: o homem sofre de si 

mesmo (…) e é dessa paixão que a educação deve libertá-lo” (id., ibid., p. 47). Para a 

educação, a paixão do indivíduo empírico se dá ao mesmo tempo como realidade a ser 
                                                 
52 “A moral pura julga a moral concreta da comunidade, o que, no nosso contexto presente, equivale a dizer que 
se julga as instituições, a organização, a política histórica do grupo: reconstruir a moral concreta de uma 
comunidade é uma ato essencialmente político, é até mesmo o ato político por excelência, pois é essa vontade 
que define a política razoável, a política justificável e justificada” (WEIL, 1998, p. 212-213). 
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superada e como meio para sua superação; e é através dos meios próprios dados pela paixão, 

isto é, a satisfação e a privação, que “o educador deve formar um indivíduo que, nas suas 

ações, leve em consideração o interesse universal concreto, o que a comunidade define, por 

seus costumes, regras e leis, como o seu interesse” (id., ibid., p. 47); neste nível “a educação é 

a domesticação do animal no homem” (id., ibid., p. 48), adequação dos interesses particulares 

aos da comunidade, afinal, “a decisão sobre o que é ou não violência depende das convicções 

e dos costumes de uma comunidade” (SOARES, 1998, p. 169). O homem cotidianamente 

deve ser educado num processo de experiências comunitárias, a fim de que a sua 

individualidade não se torne a refutação da sua dimensão social, mas o artífice da vida 

política. Deste modo, a tarefa do educador finda por significar a preparação do indivíduo a 

fazer juízos fomentados pela superação do individualismo e pela universalização do indivíduo 

e de sua moral: “a Philosophie politique nos mostra que se trata de ensinar os indivíduos a 

julgar, a julgar o que é exigível ou não, admissível ou não, o que se pode legitimamente 

requerer a adesão ativa ou a revolta passiva, isto é, a rejeição à submissão a uma ordem imoral 

aceitando, ao mesmo tempo, as consequências desta rejeição” (CANIVEZ, 1993, p. 257).  

Acompanhando o argumento de Weil, o específico da educação, entendida como um 

dos aspectos da ação política do filósofo, aparece em sua originalidade se confrontada com a 

instrução enquanto introdução do indivíduo ao tipo hegemônico de racionalidade da 

modernidade, isto é, o cálculo, uma verdadeira “razão instrumental”. De fato, tendo, de um 

lado, o mundo moderno marcado pela difusão da instrução em todos os cantos e, de outro, a 

violência permanente nas relações entre os indivíduos, é possível tranquilamente afirmar que 

“os violentos nem sempre são os bárbaros” (WEIL, 2003, p. 273). Desta forma, Eric Weil, 

ainda que mantendo o valor da instrução, mostra sua insuficiência. Para ele, a diferença entre 

instrução e educação reside na esfera da finalidade, já que, bem diferente do aprendizado 

técnico, “o fim positivo da educação consiste em dar ao indivíduo uma atitude correta nas 

suas relações com os outros membros da comunidade” (id., 1996a, p. 49), única forma 

possível de satisfação do indivíduo, o que permite ao autor afirmar, noutra passagem que “se 

a educação devesse ser reduzida a um único fim, este seria dar ao homem a oportunidade de 

levar uma vida que, precisamente, o satisfaça” (id., 2003, p. 304). Concretamente, enquanto a 

instrução é uma grandeza voltada ao problema do cálculo com base nos valores da eficácia, 

para a educação “o problema é aquele do homem livre na sua free society produzida pela 

ciência e pela técnica modernas” (TABONI, 1992, p. 11). 

Portanto, para Weil, o problema da educação, mais do que domínio técnico, como é 

comumente entendido na sociedade moderna, tem a ver com satisfação e liberdade, pois a 
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educação ao conduzir “para o uso sensato da liberdade”, faz de si mesma “um exercício da 

liberdade” (PERINE, 2004, p. 56). A ação do filósofo educador se concretiza então como 

parte do projeto fundamental da realização da liberdade humana; liberdade que coincide com 

a questão fundamental da felicidade, as bases da vida boa. Em Eric Weil, o que se tem então 

é, finalmente, a educação para a vida boa do indivíduo, exigência radical na realização da 

humanidade do homem. 

 

A vida boa para o homem deve ser se quiser ser humano ou, o que é o 
mesmo, a vida engajada na unificação daquele eu que só eu, e ninguém em 
meu lugar, tenho de ser. A vida boa, portanto, não é um ideal facultativo, 
mas decorre da normatividade que define o meu ser como humano. Ser 
humano, para mim exige, que eu leve à sua melhor forma, à sua melhor 
expressão, à sua plena realização aquilo mesmo que me constitui como 
homem (id., 2009, p. 96). 

 

O que importa é a vida boa para o homem, a vida comprometida permanentemente, no 

aqui e agora, com a realização daqueles bens que a tornam verdadeiramente humana, isto é, 

dotada de sentido (id., ibid., p. 97). Como já foi possível entrever, falar de “vida boa” equivale 

a falar de vida sensata e livre, fruto da opção do homem por encontrar em sentido que 

preencha sua existência e agir de forma coerente com este. Logo, na esfera das relações 

práticas, uma vida sensata e livre é o resultado de um comprometimento com o sentido e com 

a liberdade numa atitude fundamental de busca de coerência. De tal forma que é esta mesma 

atitude a base do reconhecimento da virtude no homem, já que “o homem, o verdadeiro 

homem, não é somente bom, é também virtuoso” (WEIL, 1996, p. 136). 

Aqui Weil entra noutro espaço incomum na filosofia contemporânea, ao usar a 

terminologia antiga e falar de vida virtuosa para definir a excelência humana, cujo modo de 

ser concebido foi profundamente transformado na modernidade, ao se deslocar para o 

indivíduo autônomo o centro dos bens e dos valores que definem e orientam a sua vida. 

Porém,  

 

se é preciso falar de novo em moral (…), se palavras como virtude e 
sabedoria podem ainda ter algum sentido para nós, que somos pós-antigos, 
então é preciso repensar os antigos conceitos da excelência, hábito, vida boa 
e sabedoria no âmbito de uma concepção de vida humana que não apenas 
não torne insensato o passado que herdamos, mas que seja compreensível e 
realizável no nosso presente e que aponte para desdobramentos consequentes 
em nosso futuro imediato. 
Para quem quiser de novo falar de moral põe-se o desafio de formular um 
conceito de virtude em termos de práticas humanas cooperativas, 
socialmente estabelecidas, pelas quais se realizem os bens internos nessas 
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práticas, aqueles bens que as definem parcialmente e de cuja realização 
decorre uma ampliação da capacidade humana de viver uma vida boa 
(PERINE, 2009, p. 102). 

 

Finalmente, enquanto capacita o indivíduo a preencher de sentido a própria vida,  

 

Ela [a educação] não mostrará onde reside o sentido, mas onde o sentido não 
pode estar. Ela obrigará cada um a admitir sua perplexidade, seu tédio, seu 
desespero – não a confessá-los publicamente a uma autoridade ou a um 
especialista, mas a confessar a si mesmo que está em busca de algo que não 
tem e que deseja mais que tudo no mundo. Não existe impossibilidade 
inerente a tal empreendimento, nem para o educador, nem para o aluno (...). 
Ela poderá tornar a sociedade moderna mais eficiente extinguindo a 
insegurança fundamental e a violência escondida que a caracterizam. Ela 
poderá revelar à humanidade, que parece ter esquecido, que o pensamento é 
em si uma algo grande e belo, que o sentimento é nobre quando não é 
adulterado pela sentimentalidade e pela possessividade, e que o mundo, 
basta olhá-lo, é bom (WEIL, 2003, p. 307). 

 

Assim sendo, a educação que deseja o filósofo se radica numa reflexão crítica, que 

torna o indivíduo capaz de e exprimir seus interesses e valores e de pensar a partir do ponto de 

vista do governante. 

 

 

3.2 O papel do filósofo na discussão política e no diálogo  
 

 

Deste modo, a ação do filósofo se torna fundamental para a existência do Estado 

constitucional democrático, pois é através da a sua ação sobre as consciências que se torna 

possível a discussão política. Portanto, pela ação do filósofo como educador e teórico da 

política é possível, de um lado, entender a sua participação na ação coletiva da comunidade 

sobre a sociedade, e de outro lado, compreender a natureza mesma de uma das características 

fundamentais do Estado moderno. Constitucional e democrático o Estado moderno conta 

sempre com a figura do homem de estado, o político propriamente dito, aquele que toma as 

decisões na comunidade, porém, nesta forma de governo, filosoficamente superior pelas 

razões já elencadas, “sua autoridade [do governante] repousa na aceitação ativa de sua política 

pelos cidadãos” (CANIVEZ, 1989, p. 29), e é da necessidade desta aceitação que decorre a 

necessidade da discussão política. 
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Passa-se assim das condições para a discussão para a necessidade dela nos processo de 

decisão no Estado moderno, pois nele “o jogo codificado da linguagem da discussão engendra 

o ideal de uma política formalmente comunitária” (BESCOND, 1981, p. 1221), de tal modo 

que, se de um lado o aparecimento da discussão pode ser tido como “o fato mais importante 

da história” (WEIL, 1996, p. 124),53 de outro, ao afirmar que “a democracia é definida pela 

discussão racional e razoável” (id., 1996a, p. 218), coloca na discussão política um dos 

acentos fundamentais do Estado moderno. A discussão é o caminho normal de o Estado 

moderno tomar decisões enquanto procedimento que permite elaborar, ao mesmo tempo, os 

dados técnicos e morais do problema e a política a ser compreendida e aceita. A discussão, 

portanto, permite resolver os problemas de Estado por que permite conciliar o justo e o eficaz. 

É nela que se torna possível “designar o confronto de pontos de vista técnicos na organização 

social do trabalho e dos diferentes modelos sociais de organização” (KIRSCHER, 1989, p. 

99). 

 

O que é então a discussão política? Ela se distingue ao mesmo tempo do 
diálogo e da discussão técnica ou científica. Ela se distingue do diálogo no 
sentido socrático do termo, que congrega os indivíduos que buscam reduzir a 
particularidade de seu próprio discurso procurando a definição universal e 
coerente dos termos da linguagem e dos valores que eles exprimem. A 
discussão política se distingue também da discussão técnica, que supõe o 
acordo prévio sobre os princípios e o método da discussão, assim como 
acerca da significação dos termos empregados. A discussão política não está 
à procura de uma solução baseada numa definição do problema e de uma 
metodologia dadas, ela busca seus próprios princípios, sua metodologia, a 
definição do problema e da linguagem apropriada (CANIVEZ, 1993, p. 
214).    

 

No campo político a discussão é o reconhecimento de que a comunidade é a realidade 

de “indivíduos opostos, um ao outro pelos seus interesses, mas que podem e devem falar um 

com o outro, um contra o outro” (WEIL, 1996, p. 125). O indivíduo, porém, é sempre movido 

pelos interesses particulares, cuja superioridade agora “não se pode exprimir naturalmente, 

brutalmente, pela violência; o indivíduo não pode mais tomar o que deseja, fazer o que quer 

(…), ele deve demonstrar seus direitos” (id., ibid., p. 125). Deste modo, pode-se dizer que a 

discussão é a passagem da realidade ordinária do recurso à violência ao recurso possível às 

                                                 
53 “A discussão é o fundamento ideal do sistema constitucional: todo cidadão nele é considerado capaz de 
partilhar as responsabilidades do governo e como governo em potência” (WEIL, 1996a, 273). 
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regras de um novo jogo, a transposição dos conflitos violentos à negociação dos interesses 

socioeconômicos.54  

Do que se disse acerca da discussão na formação do indivíduo, do seu caráter 

propriamente político, decorre a necessária condução da discussão enquanto revelação dos 

dados contraditórios dos problemas sociais, assim como dos seus aspectos heterogênios e 

complexos, de modo que a discussão política é, na realidade, “uma discussão entre 

instituições, quer dizer, entre indivíduos que representam deliberadamente ou 

inconscientemente as instituições (Estados, partidos etc) que, enquanto tais, visam seu próprio 

serviço e a satisfação de seus interesses” (CANIVEZ, 1993, p. 214).   

Como Hannah Arendt e Jürgen Habermas, Weil assinala um papel essencial à esfera 

pública enquanto espaço da livre discussão, à diferença, porém, de ambos, seja, no caso da 

primeira, na cisão entre privado e público em dois domínios completamente autônomos, seja, 

no caso de segundo, da oposição entre sistema e mundo vivido; no caso de Weil, a discussão 

política “joga um papel da universalização dos interesses em função de uma lógica que é 

aquela do poder” (id., ibid., p. 217). Na dinâmica própria deste tipo de discussão, a 

intervenção do Estado na sociedade não é um mal, mas necessidade política e progresso em 

vista do bem que é “a não-contradição, o acordo” (WEIL, 1996, p. 136).55 A discussão 

política, dentro do Estado, não quer abolir realmente os interesses particulares, mas 

transcendê-los num movimento da linguagem, projetando o acordo ao final do exercício de 

seu funcionamento. 

 

O interesse essencial é verdadeiramente o acordo, porque nenhum desejo 
pode encontrar satisfação fora da comunidade; o homem é verdadeiramente 
cidadão, a moral tem verdadeiramente um sentido, porque a luta dos 
interesses se exprime e se torna o ofício da Cidade, no lugar de ser negócio 
dos adversários que estão ligados na comunhão particular da sua luta contra 
a unidade da comunidade (id., ibid., p. 137). 

 

                                                 
54 No artigo Vertu du dialogue (1952), Weil dá à palavra discussão o sentido do “confronto dos interesses vitais 
(históricos e econômicos) cujo conflito ela eleva ao plano da linguagem e da racionalidade técnica: a violência 
bruta se encontra aí encarnada, domesticada, regrada. A discussão técnica permite estabelecer a ‘superioridade 
técnica’, a vitória de uma entidade econômico-política com pretensões de universalidade; ele regra os conflitos 
técnicos mais eficazmente, mas racionalmente do que faria a guerra” (KIRSCHER, 1989a, p. 99).   
55 “Um mundo que já em parte sensato, em parte ainda violento. É a posição pela qual a posição de Weil não é a 
do angelismo. Há situações nas quais a violência é a única solução (...). Com efeito optamos pela não-violência. 
Mas a opção pela não-violência não é uma opção pelo não-emprego da violência. A teoria não consiste em negar 
a violência do Estado e no próprio Estado. Esta violência está presente em toda parte, ao menos a título de 
violência potencial (...). Dizer que o Estado é fundado sobre a discussão e dizer que ele é fundado sobre esta 
violência potencial é dizer exatamente a mesma coisa” (CANIVEZ, 1989, p. 33. Nota 13). 
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O problema agora é compreender a lógica política pela qual os interesses e os pontos 

de vista são conduzidos à universalização, lógica na qual assumem papel fundamental os 

partidos políticos enquanto representantes das aspirações, das exigências e das sensibilidades 

dos diferentes grupos da sociedade-comunidade. A discussão política, que tem seu espaço 

próprio, mas não exclusivo, no Parlamento, se distingue então por querer conciliar os 

interesses de cada indivíduo com os imperativos técnicos da sociedade e imperativos políticos 

e morais da comunidade, o que só pode acontecer dentro do Estado constitucional 

democrático e que se realiza, fundamentalmente, na educação dos grupos e dos indivíduos na 

lógica da ação encarnada nas instituições governamentais.    

 

O conceito da discussão permite também ligar a busca do consenso baseada 
em anúncios universalizáveis e o exercício da autoridade política fundada 
sobre a confiança, a expressão das preferências morais e a defesa dos 
interesses materiais, a estrutura interna dos anúncios políticos e a lógica 
institucional na qual eles tomam forma, a educação e o controle recíproco 
dos cidadãos e dos governantes, o exercício e a formação do julgamento 
político tanto de uns quanto de outros, isto é, a capacidade de se decidir em 
favor de um projeto de ação (CANIVEZ, 1993, p. 218). 

 

Retorna neste ponto a afirmação da superioridade do Estado moderno.56 Porém, tal 

juízo filosófico é insuficiente, porque, ao apontar o conceito do Estado constitucional como o 

grau de medida da evolução de uma comunidade, em nada garante que este seja alcançado. Só 

a evolução moral e social da comunidade pode garantir a consecução de seu fim.57 

Decorre daí que a ação do filósofo não pode se limitar à discussão, porque esta visa 

sobretudo problemas de ordem técnica de interesse da comunidade. Assim, é possível ainda 

dizer que o fim da discussão política seria o discurso único, o monopólio da razão, o que, 

mais uma vez, não garantiria a satisfação do indivíduo. Por isso o filósofo aparece não apenas 

na propedêutica do processo de discussão política, mas essencialmente como homem do 

diálogo. Não pode haver diálogo na discussão, “porque, ironicamente, os adversários estão de 

acordo: o que importa é a organização do trabalho social no plano mundial; seu desacordo não 

pode ser resolvido pois se refere a fatos vindouros: tanto um como outro afirma ser o único 

                                                 
56 “Dado que, do ponto de vista da filosofia, a educação para a racionalidade e para a razão (o que por muito 
tempo chamou-se educação para a virtude) é o que dá valor positivo ao Estado, o sistema parlamentar pluritário é 
superior, filosoficamente falando, ao sistema autoritário” (WEIL, 1996a, p. 290). 
57 “As regras de procedimento podem ser feitas de maneira a tornar ilusórios os direitos que elas cessaram de 
garantir. Os cidadãos podem ser ignorantes dos negócios a ponto de não poder apreciar a importância dos 
problemas; eles podem não ter nenhum desejo de tomar posição diante de sua necessidade. Enfim, a pressão 
social, e especialmente a pressão econômica, pode ser suficientemente forte a ponto de impedir um grande 
número de cidadãos de exprimir suas opiniões e suas preferências” (CANIVEZ, 1993, p. 207-208). 
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capaz de organizar o futuro e de oferecer a todos os homens o contentamento na liberdade e 

na dignidade” (WEIL, 2003, p. 286). Os filósofos e os homens de cultura em geral, porém,  

 

podem dialogar, uma vez que estão de acordo sobre o valor do diálogo, 
opondo-se à violência, pelo menos ao seu emprego prematuro. Eles podem, 
enfim, dialogar, pois, ao contrário dos homens políticos, eles não estão 
seguros quanto ao que verdadeiramente entra em questão com as paixões 
nem quanto ao valor do prêmio que a violência, refreada momentaneamente, 
espera da sua vitória sobre a violência contrária (id., ibid., p. 287). 

 

Para eles o verdadeiro valor é o diálogo, ou seja, a relação moral e filosófica com o 

outro. “Em que consiste este diálogo? Ele será o confronto das convicções presentes no 

mundo histórico (...). Ele será a alternativa, sempre renovada de compreender as oposições 

agentes que dilaceram e, dilacerando, animam o mundo. Ele será a tentativa de ver o que as 

palavras querem dizer” (id., ibid., p. 292). Em outras palavras, para Weil, este trabalho 

interminável é a própria filosofia, enquanto essa é “essencialmente dialógica” (id., ibid., p. 

14). Deste modo, a educação não termina seu trabalho quando o indivíduo se encontra pronto 

à discussão, mas quando se torna homem de diálogo e educador. 

 

 

3. 3 A democracia como opção do filósofo 
 

 

A partir do que foi dito sobre a ação política do filósofo e dos postulados sobre os 

quais ela se assenta, fica patente que a vitória sobre a violência pretendida pelo filósofo na 

vida dotada de sentido, traduzir-se-á, no campo político, na vida livre, isto é, na possibilidade 

de participação do indivíduo nos processos democráticos. Resta ao filósofo político refletir, 

por conseguinte, acerca da natureza e das condições histórias concretas que obrigatoriamente 

devem existir para realizar o ideal democrático no mundo moderno. Democracia lida como 

uma das marcas fundamentais da política moderna enquanto entende que “ser democrático é 

crer na razão, é postular que todo homem, porque é razoável, pode, como cidadão, participar 

de uma discussão voltada para a busca de compromissos destinados à resolução dos 

problemas da vida em comum” (BUÉE, 1993, p. 25).  

De fato, no artigo de 1951, Democracy in a world of tensions, Weil parte não da 

descrição dos tipos fundamentais das teorias democráticas ou sua legitimação, mas do olhar 
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atento sobre a definição da democracia como “sistema de governo que resolve, por meios não 

violentos, os conflitos que, no seio de toda sociedade, contrapõe os grupos diferentes: as 

decisões políticas são tomadas com a colaboração de todos os cidadãos, ou ao menos sua 

maioria, e sob seu controle direto ou indireto” (WEIL, 1993, p. 115). Para o autor, tal 

definição não resiste a um exame mais rígido por não levar em conta fatores como a pressão 

social e econômica, pois a democracia moderna deve ser definida também como o “sistema 

que visa o progresso material e moral dos membros do corpo político” (id., ibid., p. 116). É a 

partir daí que o Estado democrático toma consciência da tarefa que lhe é própria, a saber, 

procurar a realização da satisfação dos desejos legitimáveis dos seus cidadãos, justamente 

promovendo o progresso material pela eliminação da violência e por meio disso promover o 

progresso moral em vista do ideal da não-violência. Para tanto, o conceito moderno de 

democracia se baseia, de um lado na igualdade de todos enquanto seres razoáveis (direito 

natural) e na igualdade de todos enquanto pessoas jurídicas, à sombra de direitos políticos 

iguais (direito positivo), enquanto, de outro, exige que as condições sociais sejam conduzidas 

de modo a dar a todos os cidadãos, não apenas os direitos, mas a possibilidade de participar da 

vida política do Estado (educação e espaço de discussão), assim como “os governantes 

devem se esforçar para melhorar constantemente as condições de vida dos cidadãos” (id., 

ibid., p. 117).58 A falta de uma das bases, ou o descumprimento de qualquer uma de suas 

exigências deve ser acompanhada pelo reconhecimento de uma estrutura democrática 

imperfeita e insuficiente.  

Diante de tudo isso, a grande dificuldade para a elaboração e compreensão do conceito 

de democracia e do desenvolvimento do Estado democrático é a conciliação da garantia, por 

parte do próprio Estado, do direito de cada um trabalhar pela realização dos fins que estimar 

desejável e a exigência de que o corpo político considerado como um todo faça tudo para 

realizar o bem da comunidade objetivamente determinado. Deste modo, pode-se evoluir na 

definição da democracia, agora entendida “como um sistema de progresso não violento na sua 

essência, definido objetivamente (ausência de violência, nível de vida, expectativa maior de 

vida, tempo livre, igualdade de acesso aos bens de consumo) e que por isso, cientificamente, 

com a finalidade de realizar o bem e o contentamento de todos os cidadãos” (id., ibid., p. 

118).  
                                                 
58 É neste sentido que Sen afirma que a relação entre democracia, discussão e melhoria das condições de vida 
dos cidadãos é direta. Para o autor, por exemplo, “fomes coletivas são extremamente fáceis de evitar se o 
governo tentar evitá-las, e um governo em uma democracia multipartidária com eleições e liberdade para os 
meios de comunicação tem fortes incentivos políticos para empenhar-se na prevenção dessas catástrofes. Isso 
indicaria que a liberdade política na forma de disposição democrática ajuda a salvaguardar a liberdade 
econômica (…) e a liberdade de sobrevivência” (2000, p. 69). 
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Para tanto, a tese democrática pressupõe que o homem seja um ser razoável, isto é, que 

os problemas com os quais ele se depara na vida da comunidade possam ser formulados e 

resolvidos num plano razoável e racional; formulação e resolução que, para serem 

democráticas, têm na discussão o seu método. Há democracia, portanto, não apenas quando 

todos os concernidos na discussão acerca dos problemas da comunidade têm possibilidade de 

manifestar seus valores, mas, sobretudo, quando o valor de cada cidadão é submetido à 

discussão universal. Como visto, é a discussão – “requisito inescapavelmente importante da 

boa política pública” (SEN, 2000, p. 148) –, como método da formulação e resolução dos 

problemas sociais, que caracteriza mais claramente a democracia e define a tarefa imediata do 

Estado democrático que “para tornar a democracia possível, (...) deve ser organizado de tal 

modo que os valores irreconciliáveis e os valores em conflito (…) não provoquem jamais o 

choque violento” (WEIL, 1993, p. 119).  

Numa definição negativa, “não há democracia quando o sistema político exclui uma 

parte da população da discussão sobre os fins e os meios e quando o que decide por esta parte 

são vários traços distintivos a partir dos quais se considera que jamais a razão dos que são 

assim excluídos poderá modificá-los” (id., ibid., p. 120), isto é, numa estrutura que 

legitimamente se chama democrática “não pode existir perseguições e discriminações 

sistemáticas que privem as chances dos membros de grupos menos privilegiados de 

efetivamente utilizar os direitos formais divididos igualmente” (HABERMAS, 2001, p. 83). 

Não se afirma, contudo, como valor fundamental a igual participação na totalidade dos 

eventos e das decisões, mas apenas que uma diferença essencial, permanente e definitiva, não 

pode ser suportada, pois “toda democracia supõe que todo homem, a menos que seja louco, 

está pronto a se deixar convencer pela razão” (WEIL, 1993, p. 120). 

As vicissitudes da história, sobretudo naquilo que elas têm de violência, colocam a 

realização da democracia no plano de uma imagem ideal que não foi realizada em nenhuma 

parte e que ninguém espera alcançar de forma imediata; a própria definição que inclui o 

reconhecimento e a defesa dos direitos dos indivíduos deixa entrever que há situações e 

lugares em que tais direitos não são reconhecidos e carecem de proteção. Porém, não é lícito, 

a partir da realização sempre precária da democracia na história, opor ao ideal as maneiras de 

sua concretização: o verdadeiro oposto da democracia são os sistemas absolutistas (cf. WEIL, 

1993, p. 121). 

 

As pretensas “definições” que são tomadas por perfeitas são puramente 
formais e desprovidas de sentido: o direito à livre expressão de todos os 
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pensamentos não existe em lugar nenhum; o segredo da correspondência e a 
liberdade de associação não podem ser garantidos absolutamente (…); a 
liberdade de movimento no interior das fronteiras de um país deve se 
restringir em numerosos casos; (…) a liberdade de consciência não quer 
dizer nada se não for acompanhada pelo direito de falar e de agir segundo a 
própria consciência; direitos que não podem ser senão limitados; a defesa 
dos interesses econômicos só é permitida na medida em que não nega os 
interesses da comunidade; mesmo a defesa dos direitos da família e da 
religião não é admitida no Estado moderno a não ser sob a condição de 
respeitar certo número de conveniências mínimas e de salvaguardar a 
proteção das mulheres e das crianças. A liberdade absoluta do indivíduo só é 
possível numa sociedade exclusivamente composta de seres racionais e em 
tal sociedade, não serão colocados em questão nem estes direitos, nem a sua 
defesa (id., ibid., p. 121-122). 

 

Há democracia, portanto, se todos os membros de uma comunidade têm, por princípio, 

a possibilidade de tomar parte, numa base de igualdade, da discussão dos negócios públicos, 

tal como a elaboração do programa de trabalho da comunidade, a determinação do fim deste 

trabalho e a distribuição dos benefícios;59 em suma: “as condições sociais devem ser tais que 

os cidadãos tenham não apenas o direito, mas também a possibilidade de participar da vida 

política do Estado (educação, liberdade da pressão econômica, acesso às informações 

importantes etc)” (CANIVEZ, 1993, p. 208). 

Volta mais uma vez aqui o problema da conciliação entre a razão e a satisfação, ou 

seja, a realização do bem determinado de forma objetiva para toda comunidade e a satisfação 

dos interesses particulares do indivíduo. Sem postular a possibilidade de conciliação entre a 

exigência do bem e aquela da satisfação individual e que todo homem é razoável e pode, 

como cidadão, ser conduzido pela razão a agir segundo a razão, portanto, em conformidade 

com máximas universalizáveis, a democracia se apresentaria como doutrina impossível. A 

democracia tem justamente na possibilidade da conciliação entre bem e satisfação, razão e 

desejo, assim como na razoabilidade fundamental do homem tanto o “fundamento filosófico” 

quanto o “postulado antropológico” que formam “o horizonte a partir do qual a experiência 

democrática é organizada e que, consequentemente, não pode nem confirmar nem infirmar” 

(WEIL, 1993, p. 124-125). 

Democrático é finalmente o Estado que visa a “transformação razoável do mundo e 

das condições de vida material de modo a fazer o homem capaz de desenvolver a razão em si 

mesmo e de atualizar o que, por enquanto, está nele apenas como potência” (id., ibid., 127). 

                                                 
59 “Democracia é mais que apenas uma forma de poder. Conforme seu conteúdo existencial, ela também é uma 
forma de vida ou prática social (…) na qual (…) o importante é a execução real, ou seja, que todos os cidadãos 
defendam seus direitos políticos e sociais e tomem parte nas decisões acerca de sua ampliação” (HÖFFE, 2005, 
p. 133). 
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Portanto, se se toma a palavra democracia no sentido no qual ela significa o 
direito de todo cidadão de tomar parte de uma discussão aberta, sem recurso 
à violência, que visa à elaboração de decisões destinadas a favorecer o bem 
comum, tendo presente, na medida do possível, ao mesmo tempo os desejos 
dos cidadãos e as condições sociais e políticas (exteriores) preponderantes, 
então o problema central desta busca, no plano político, é evidentemente 
aquele da tolerância; ou mais exatamente, consiste em delimitar os direitos 
da oposição e da crítica (id., ibid., p. 130).60 

 

A verdadeira democracia autoriza todas as opiniões, inclusive as não-democráticas e 

antidemocráticas; ela pode e deve permitir a expressão de todas as opiniões, e ao mesmo 

tempo, opor-se a toda organização disposta a usar de violência para apoderar-se do poder, e 

exigir que todo grupo minoritário declare abertamente quais são seus fins fundamentais. O 

papel do filósofo até aqui é justamente indicar qual é a natureza da democracia e quais são as 

condições gerais necessárias para sua realização: “o filósofo pode indicar qual é a natureza da 

democracia e quais são as condições gerais necessárias a sua realização. Os diagnósticos e os 

prognósticos práticos são tarefa do homem de Estado” (id., ibid., p.132). Neste ponto, 

certamente, uma figura importante é a minoria, de cujo respeito depende o reconhecimento do 

Estado constitucional (cf. WEIL, 1996a, p. 290), contanto que estas não usem de violência e 

continuem leais ao Estado.61 

Só há para a democracia o caminho da educação, ainda que seja sempre “mais fácil 

vencer que educar e convencer” e que este método tenha o inconveniente de ser “a longo 

prazo e a alto custo” (id., ibid., p. 292), mas, como afirma Buée, “a educação é a condição 

sine qua non da existência e da sobrevivência de uma democracia” (1993, p. 27).  

Finalmente, diante de uma questão clássica Weil é claro: “a melhor forma de governo 

é a aristocracia”, e depois reconhece: “a dificuldade é encontrar os melhores numa 

comunidade” (WEIL, 1996a, p. 293). De fato, para o autor, “a democracia é o sistema político 

que, numa comunidade sadia, tem mais chances de levar os melhores aos postos dirigentes” 

(id., ibid., p. 293),62 porém, “numa comunidade em decomposição, violenta, passional, 

dominada pela luta dos interesses particulares, o reino dos medíocres (mais que dos malvados 

                                                 
60

 “Os cidadãos precisam ser algo mais que o órgão executor de princípios universais de justiça, necessitam de 
um direito à diferença” (HÖFFE, 2005, p. 135); diferença que no debate político contemporâneo comparece mais 
frequentemente no que toca a liberdade religiosa e nas políticas culturais. 
61

 “Nos campos em que os cidadãos não confiam seus interesses políticos à política profissional, vê-se apenas 
uma pequena parcela que habitualmente se engaja; a democracia adquire um elemento aristocrático, e os 
respectivos grupos alcançam um peso desproporcional” (HÖFFE, 2005, p. 132). 
62 A “comunidade sadia” acenada por Eric Weil pode ser descrita, à luz do que foi dito acima, como aquela que 
possui claramente um sentido jurídico, assim como experiência e prática políticas e não tem deficiência de 
requisitos econômicos, sociais e culturais. 
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e dos maus) será a regra, e esta levará ao domínio autocrático dos que só consideram a 

eficácia, excluindo todo valor” (id., ibid., p. 293-294). 

Weil se apresenta disposto seja a enfrentar as dificuldades comuns à concepção 

republicana da democracia de “tornar o processo democrático dependente das virtudes de 

cidadãos voltados ao bem comum” (HABERMAS, 2002, p. 284); seja as críticas levantadas à 

aristocracia desde Platão, o ceticismo acerca da própria existência das pessoas “melhores”, 

sobre a forma de identificá-las, se estarão prontas para governar e, finalmente, a constatação 

de que inclusive os “melhores” podem ser corrompidos. A resposta óbvia seja à crítica à 

acepção republicana da democracia seja àquela à aristocracia, seria a idealização de 

instituições que garantissem sozinhas o processo democrático. 

Porém, para Weil, a democracia não encontra na simples existência do espaço público 

da discussão, no Parlamento, a garantia de seu reconhecimento e mesmo de sua existência. 

Enquanto discussão racional e razoável esta garantia só pode ser dada pela educação do povo 

político, já que nada impede que próprio Parlamento se torne tirânico. Apenas um povo 

educado para a discussão racional e razoável pode garantir a democracia. 

O problema a enfrentar agora é inteiramente concomitante à questão da possibilidade 

de uma sociedade e um Estado democráticos: a educação do cidadão. De fato, Weil não foge à 

descrição do nosso tempo como “tempo das massas” (WEIL, 1991a, p. 255), “massa moderna 

que engloba todo mundo (…) enquanto totalidade dos não privilegiados” (id., ibid., p. 259); e 

é desta visão que decorre o risco da identificação do demos da definição de democracia com 

uma massa desarticulada, segundo a qual a própria proposta democrática da participação dos 

governados no governo apareceria como procedimento de autodestruição, teoria política 

irrealizável. Finalmente, “o termo democracia (…) não significa nada se o povo é considerado 

como massa” (CANIVEZ, 1993, p. 206). 

A solução do falso dilema entre bom governo e boas instituições está na 

complementariedade de ambos agindo sobre um povo que já alcançou a “maturidade 

democrática” (HÖFFE, 2005, p. 122) através da educação, e aqui se retorna ao papel social e 

político do filósofo educador, já que 

 

O mundo ético não é uma dádiva da natureza. É uma dura conquista da 
civilização. Como também tem sido uma conquista longa e difícil o 
estabelecimento e a vigência do Estado democrático de Direito. Trata-se de 
conquistas permanentes, sempre recomeçadas e sempre ameaçadas pela 
queda no amoralismo, no despotismo e na anomia. E é, sem dúvida, no 
campo da educação que se travam, a cada geração, as batalhas decisivas 
dessa luta. É aí, afinal, que as sociedade são chamadas a optar em face da 
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alternativa onde se joga o seu destino: ou a de serem sociedades da liberdade 
que floresce em paz ao sol do Bem e da Justiça (…), ou a de enveredarem 
pelos obscuros caminhos da horda sem lei (VAZ, 1996, p. 451). 

 

Se, como diz Hegel, “é tão insensato presumir que uma filosofia ultrapasse seu mundo 

presente quanto presumir que um indivíduo salte de seu tempo” (HEGEL, 2010, p. 43), o 

contexto no qual deve ser pensada a democracia e suas implicações é justamente aquele no 

qual a dimensão política é caracterizada pela relativização das soberanias nacionais e pela 

imposição da aplicação em todos os países do mesmo modelo de ação estatal e cultural, a 

esfera econômica marcada pela mundialização do processo produtivo e pelo caráter mundial 

dos fluxos de comércio de capitais e de tecnologia, e, enfim, as diversas culturas imbricadas 

num conceito híbrido de cultura de massa. Neste contexto, apontar a democracia é cada vez 

mais um gesto impreciso conquanto as principais decisões políticas são tomadas fora das 

fronteiras, as questões macroeconômicas decididas por bancos centrais estrangeiros e os 

cidadãos compreendidos e compreendendo-se sempre mais como meros compradores de bens 

de consumo.  

Concretamente o que se tem é a fragilização do ideal e da possibilidade de uma 

democracia efetiva, “uma vez que são destruídos os pressupostos sociais para uma 

participação política mais ampla, mesmo decisões democráticas tomadas de modo correto em 

termos formais perdem a sua confiança”, o que leva ao diagnóstico da “abdicação 

generalizada à configuração política das relações sociais e a disposição a suspender os pontos 

de vista normativos em troca da adequação aos imperativos sistemáticos [sic.] supostamente 

inevitáveis do mercado mundial dominam as arenas públicas do mundo ocidental” 

(HABERMAS, 2001, p. 101-102), o que gera invariavelmente o protesto ou a apatia, ambos 

igualmente danosos ao ideal democrático. 

Diante deste tipo de desafio, Eric Weil formula a hipótese filosófica do Estado 

mundial, que aparece como horizonte final da Philosophie politique e que quer responder a 

questões que parecem cada vez mais atuais, como, por exemplo, a levantada por Rouanet 

quando pensa acerca de uma democracia mundial: 

 

Se não há ordem internacional democrática sem Estados democráticos a 
recíproca é também verdadeira, pois não há democracia interna plena sem 
uma ordem internacional plenamente democrática. Enfim, o suporte material 
da autonomia, a segurança física do indivíduo, não pode ser assegurado 
apenas pelo monopólio da violência por parte do Estado, pois numa ordem 
em que nenhuma instância detém o monopólio da violência internacional, 
não há proteção contra a violência suprema, a guerra (2002, p. 241). 
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 De fato, cada vez mais, apenas a criação de uma forma de organização política 

mundial poderá garantir a realização da discussão com a participação livre do maior número 

de concernidos nos processos decisórios, assim como a paz e não a guerra possibilita a cada 

Estado particular se ocupar devidamente da tarefa de educar seus cidadãos. Enfim, mesmo 

reconhecendo que “não cabe à filosofia profetizar” (WEIL, 1996a, p. 93), Weil não enxerga 

outra possibilidade para a filosofia política senão ultrapassar os limites tradicionais de uma 

filosofia do Estado particular para pensar concretamente e, ao mesmo tempo, hipoteticamente, 

um Estado mundial democrático que “surge da necessidade de conciliar a sociedade 

globalizada com os Estados nacionais” (COSTESKI, 2009, p. 251). 

 

 

3. 4 O Estado mundial como horizonte da ação política 

  

 

As relações internacionais, marcadas pela técnica e pelo desenvolvimento desigual da 

economia mundial, assim como pelo terrorismo e pela guerra, obrigam a refletir acerca da 

estrutura política internacional e sobre o modo como esta vem sendo tratada na filosofia 

política contemporânea. Trata-se, portanto, das questões levantadas pelo desenvolvimento da 

sociedade moderna mundializada, da sua relação com os Estados nacionais e, finalmente, do 

problema do destino político da coletividade humana, articulado por Weil na proposta de um 

Estado mundial. É então neste contexto e diante destes problemas que Eric Weil tem o mérito 

de “ter considerado o tema do Estado mundial como uma categoria política real, base sobre a 

qual repensar a ordem internacional vigente entre os Estados nacionais” (FILONI, 2000, p. 

45). 

Levando-se em conta as mudanças recentes do contexto das relações entre os Estados, 

é possível reconhecer, por um lado, que o tema em questão já se afastou em muito do contexto 

que marcou a filosofia política de Weil, mas, por outro, que se vê ainda presente seu 

diagnóstico das relações internacionais como “resultado mecânico das decisões tomadas por 

eles [Estados nacionais] em vista de seus interesses” (WEIL, 1996a, p. 225) e de que 

 

[...] na realidade do mundo, toda ação é ação de um governo soberano e as 
lamentações e recriminações não mudaram nada neste fato: os problemas 
internacionais continuam sendo problemas inter nationes, e são tratados e 
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resolvidos (ou não) pelos governos dos Estados individuais em função de 
decisões soberanas tomadas por cada um dos interessados. (id., ibid., p. 225). 

 

Volta-se mais uma vez à constatação de que do período em que a humanidade assiste a 

“mundialização dos problemas” – que leva “os seres humanos, as nações e as culturas, pela 

primeira vez na história mundial, a se sentirem interpelados diante de perigos comuns, a 

assumirem uma responsabilidade moral comum em face da questão da articulação de seu 

futuro, ou seja, perante as questões fundamentais relacionadas aos grandes objetivos de uma 

sociedade que se faz planetária” (OLIVEIRA, 2001, p. 167-168) – segue-se a exigência de 

uma mudança na forma como as ciências sociais em geral tratam a questão da política 

internacional, e uma mudança ainda maior deve acontecer no seio da filosofia política. 

De um diagnóstico assim decorre a afirmação de que “só poderemos enfrentar de 

modo razoável os desafios da globalização se conseguirmos desenvolver na sociedade novas 

formas de autocondução democrática dentro da constelação pós-nacional” (HABERMAS, 

2001, p. 112). É justamente o que Eric Weil se propõe a fazer ao enfrentar diretamente o 

problema das relações internacionais, tratando da transposição dos conflitos armados por uma 

organização mundial capaz de lidar com os interesses socioeconômicos e de permitir o livre 

desenvolvimento das particularidades morais e culturais, dito de outro modo, o 

desenvolvimento das comunidades históricas na sua identidade própria. 

O ponto de partida de Weil é o problema da guerra, “forma concreta de violência entre 

os indivíduos históricos que são os Estados” (WEIL, 1996a, p. 228). O autor reconhece que 

em outros momentos da história a guerra “permitiu a fusão de civilizações, a organização dos 

Estados antigos e modernos, a comunicação das técnicas e conhecimento” (id., 1991, p. 110), 

mas o fato é que o mundo chegou a tal grau de evolução técnica e de organização racional que 

a guerra, para os indivíduos modernos, não significa mais que destruição e regressão. Neste 

ponto é possível acompanhar a análise feita por Hannah Arendt, para quem a guerra “não 

promove causas, nem a história, nem a revolução, nem o progresso, nem o retrocesso” (2009, 

p. 99). Como afirma Weil: “a guerra deu o que podia dar: na situação técnica do mundo 

moderno, toda guerra é, no sentido estrito, uma guerra civil, na qual a organização e as 

comunicações intelectuais não têm nada a ganhar, mas tudo a perder. A função histórica da 

guerra como fator de progresso acabou” (1991, p. 110). 

Restou-lhe ser, na história, a caricatura da regressão tanto econômica quanto política, 

exatamente por que, num mundo “pós-convencional”, é da própria natureza do mecanismo da 

sociedade do trabalho, na qual se privilegia o cálculo técnico, que o recurso ao conflito 
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armado seja deixado de lado, de tal forma que para a sociedade moderna “o objetivo da 

abolição da guerra é um mandato da razão” (HABERMAS, 2009, p. 119), ou, que é o mesmo: 

“a modernização da sociedade é um fator de pacificação” (CANIVEZ, 1993, p. 234). 

A guerra constitui assim a contradição fundamental entre sociedade moderna e Estado 

nacional, justamente por ser a sociedade racional essencialmente vocacionada ao universal e o 

Estado uma realidade histórica, particular e moral. Um dos aspectos problemáticos desta 

contradição está no fato de que “a guerra não foi substituída pelos procedimentos do direito, e 

todo governo permanece como único juiz do que quiser considerar casus belli, ameaça ou 

ataque contra os interesses vitais” (WEIL, 1996a, p. 228), ou seja, mesmo depois do processo 

de mundialização operado pelo trabalho e pela técnica na sociedade mundial, entre os Estados 

nacionais é ainda “a possibilidade sempre presente, do conflito armado que constitui a 

natureza fundamental das relações internacionais” (id., ibid., p. 228). 

O Estado moderno, porém, chegou às mesmas conclusões da sociedade mundial e 

também para ele, que se utiliza do cálculo para defender seus interesses, a guerra se tornou 

sinônimo de prejuízo.63 Se, como visto acima, era a guerra a natureza fundamental das 

relações internacionais, a partir do momento em que o recurso a ela se torna menos provável, 

uma nova forma de regulamentação destas relações se faz necessária. Dito de outro modo, os 

indivíduos modernos, que venceram a violência da particularidade e dos interesses 

exclusivamente privados em vista da ordem social, exigem agora a vitória sobre a violência 

também nas relações entre as nações; a diferença reside no fato de que a vitória sobre a 

violência dos indivíduos se dá justamente no interior de um Estado de indivíduos, o que não 

existe para os Estados. “Não existe um Estado de Estados como existem Estados de cidadãos, 

e entre Estados, não há instituições capazes de impor, contra toda resistência, suas decisões 

com uma evidência tal que nenhum governo ousaria pôr à prova o seu poder coercitivo. 

Acima dos Estados não há governo, nem juiz, nem administração” (id., ibid., p. 227). 

Nossa época, porém, viu nascer instituições de caráter global, como as Nações Unidas, 

o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio e as 

experiências de tribunais internacionais, e embora tais instituições tenham apenas o poder 

efetivo que lhes é conferido voluntariamente pelos Estados; o seu surgimento pode contribuir 

à construção de uma consciência marcada pela esfera supranacional. Deste modo, estas 

instituições, ainda que insuficientes para a organização social mundial ou o ordenamento não 

violento das relações entre os Estados, exercem um papel pedagógico essencial no processo 

                                                 
63 O Estado, para Weil, chegou à conclusão de que “o preço de uma vitória pela violência supera o valor do que 
se põe em jogo” (WEIL, 1996a, p. 227). 
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de mundialização da política, enquanto habituam os governos e os governados à visão dos 

problemas a partir do ponto de vista universal e os obrigam a discernir entre interesses 

nacionais e supranacionais.64 

De um jeito ou de outro a organização mundial é uma exigência que se impõe como 

imperativo, e neste momento não só para a sociedade globalizada como também para o Estado 

particular enquanto Estado de uma sociedade moderna; de tal forma que, se não há hoje 

instituição internacional que organize as relações entre os Estados particulares, é também 

verdade que “dado que cada um deve temer o resultado do emprego da violência, todos têm 

um interesse comum no estabelecimento de tal organização” (id., ibid., p. 237-238). E neste 

sentido se reconhece que “o autor está coberto de razão ao tomar o problema da organização 

social mundial como um problema para o Estado particular” (RICŒUR, 1995, p. 53). 

Contudo, esta oposição entre o belicismo do Estado e o pacifismo da sociedade só 

pode se tornar absoluta numa abstração que separa a política da história, afinal, e isto é 

fundamental, a violência será sempre uma opção, isto é, o sensato deverá sempre conviver 

com a possibilidade do insensato. Para Weil, a relação entre violência e não-violência não está 

apenas no campo da reflexão, mas preponderantemente no campo da ação, na vida do homem 

que age, de modo que a violência continua sendo o motor da história enquanto causa a ser 

sempre superada e vencida, e a não-violência a finalidade da ação moral e política. 

 

A não-violência, na história e pela história, tornou-se o fim da história e é 
concebida como seu fim; mas nada garante que este fim possa ser alcançado 
sem o emprego da violência: é, ao contrário, provável que ele não seja nunca 
alcançado se for esquecida para sempre a possibilidade da violência, ou que 
ela possa ser nobre e justa em certos momentos. (WEIL, 1996a, p. 233). 

 

Mais uma vez, para ele a não-violência não pode constituir um valor absoluto, 

exatamente por que ela, tal qual a violência, não pode preencher a vida do indivíduo moderno 

de sentido. O indivíduo quer em sua ação a superação da violência, do particular em vista do 

universal e quer também o bem-estar social que a sociedade do trabalho pode lhe dar, mas em 

                                                 
64 “A época contemporânea (...) viu nascer tribunais internacionais e organizações concebidas para administrar, 
no plano supranacional, certas questões relativas a vários Estados ao mesmo tempo. Todavia, é evidente que se 
trata, não obstante todas as declarações contrárias, de simples meios postos à disposição de governos soberanos 
que, segundo o seu bel-prazer e interesse, servem-se deles ou recusam a sua competência: basta examinar as 
constituições de tais organismos e tribunais para constatar que neles tudo está previsto em vista de manter e 
proteger o que, a título de reconhecimento dos direitos da soberania, é de fato a possibilidade dada a todo 
governo de defender por todos os meios (...) o que ele considera sua vantagem (...). Todavia, o valor de tais 
instituições é notável. Se servissem para impedir um único conflito, inevitável sem a sua intervenção, a sua 
existência já seria justificada” (WEIL, 1996a, p. 227). 
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nada disso encontra a solução para a questão fundamental do sentido que lhe impõe a moral 

particular de sua comunidade. Portanto, para ele 

 

(...) não se trata somente de realizar um mundo no qual a moral histórica 
possa coexistir com a violência: a dificuldade é antiga, e desde sempre a 
moral informa a violência no interior de toda sociedade, toda comunidade, 
todo Estado; trata-se doravante de realizar um mundo no qual a moral possa 
viver com a não-violência, mundo no qual a não-violência não seja apenas 
ausência de sentido, - desse sentido que a violência buscava na história sem 
saber o que buscava, que ela criou violentamente e continua a buscar por 
meios violentos. A tarefa é construir um mundo no qual a não violência seja 
real sem ser a supressão do absurdo da violência e de todo sentido positivo 
da vida dos homens. (id., ibid., p. 234). 

 

Como já se disse, tem-se apenas a indicação de uma tarefa, pois a sociedade moderna 

só pode oferecer a promessa do bem-estar social, distante do contentamento que busca o 

indivíduo moderno, porque é impossível viver a satisfação sem um sentimento moral. E o que 

se vê no bem-estar social não é a vitória total sobre a violência, mas o contrário, pois, como 

também já foi dito “a negação da violência realizada pelo mero cálculo econômico 

potencializa uma nova forma de violência, uma violência gratuita, desconhecida até o 

presente momento pelas comunidades tradicionais, que se encontra no vazio das pessoas que 

vivem apenas no bem-estar social” (COSTESKI, 2009, p. 253). 

Por fim, a tarefa então é “a reconciliação das morais históricas com uma organização 

mundial”, que “se resolverá apenas na libertação das morais, não malgrado a organização da 

sociedade mundial, mas graças a esta. É interesse de todo Estado trabalhar pela solução 

racional deste problema” (WEIL, 1996a, p. 240). Esta tarefa se desenvolve no plano da 

política e da história, isto é, no plano da ação do homem, e nela o papel do filósofo é permitir 

pensar a própria tarefa de forma mais clara, já a função do homem do Estado é educar pela 

discussão, de modo que o indivíduo possa participar dos encaminhamentos políticos da sua 

comunidade e do seu Estado, nacional e internacionalmente. Deste modo, urge a construção 

de um contexto justo e livre no qual o indivíduo educado possa encontrar sentido e viver 

segundo a razão e a moral, ou seja, retorna-se ao ponto de partida da Philosophie politique, 

segundo o qual “o problema do sentido não pode pôr-se senão por quem já se colocou o 

problema do sentido do agir humano, isto é da vida – em outros termos, para quem já se 

colocou no domínio da moral” (id., ibid., p. 7), pois, também no que toca a possibilidade de 

um Estado mundial, a “política é a moral em marcha” (id., 1998, p. 213). 

Diante do problema de pensar o papel do Estado particular e as relações internacionais 

numa sociedade efetivamente mundial e com novos atores políticos, Eric Weil fala 
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propriamente da necessidade de um Estado mundial com a dupla tarefa de organizar a 

economia da Terra e garantir “a maior liberdade a todos os grupos étnicos, definidos pela 

comunidade de língua e de tradição cultural, e a todas as associações no interior das nações e 

entre as nações, de modo que elas não se voltem para a violência” (id., 1991, p. 110). 

“A organização que é assim apresentada como objetivo da ação política do Estado 

moderno é corretamente chamada Estado mundial” (id., 1996a, p. 240), que, segundo 

Costeski, pode ser interpretado na forma de um “Estado essencialmente não-coercitivo e 

descentralizado”, isto é, um Estado propriamente democrático (2009, p. 251). O Estado 

mundial de Eric Weil, longe de ser uma realidade, aparece para a filosofia como projeto, uma 

verdadeira hipótese filosófica diante da qual nem o filósofo nem o homem do Estado podem 

declinar, um em sua reflexão se quiser que esta seja clara, o outro em sua ação se a deseja 

coerente. 

Para tanto dois princípios aparecem como condição de possibilidade de um Estado 

mundial. O primeiro princípio é a igualização dos níveis de vida social e econômica nas 

diferentes sociedades (cf. WEIL, 1996a, p. 240). Neste ponto é importante lembrar que esta 

igualização já se tornou possível no que toca a técnica de produção das sociedades modernas 

sobre a qual se pode dizer que “a vitória da humanidade sobre a natureza exterior está, em 

princípio, conquistada, e seus conhecimentos técnicos são suficientemente desenvolvidos para 

que se possa considerar solucionáveis todos os problemas relativos ao crescimento da 

produtividade e riqueza globais. (WEIL, 1996a, 240). 

 

(...) o Estado mundial deveria assumir uma missão social, a de homogeneizar 
os níveis de via dos povos. Sua tarefa é análoga À tarefa revolucionária que 
devem assumir todas as sociedades que querem ser modernas, a fim de 
manter a coesão e a justiça social. As maiores tensões sociais passam 
doravante menos pelo interior das sociedades industriais avançadas que entre 
as sociedades avançadas e as atrasadas. De onde a necessidade de 
igualização dos níveis de vida. Sem isso os países pobres correm o risco de 
continuar compreendendo-se como vítimas, explorados pelos países ricos, 
antigos colonizadores, e produzir assim uma massa ameaçadora e raivosa, 
cuja violência se exprimiria sob formas já bem atualizadas hoje da luta 
ideológica e do terrorismo internacional (ROBINET, 1989, p. 77). 

  

O Estado mundial entra em cena enquanto organizador das disposições políticas, 

econômicas e sociais que, longe de uma proposta igualitarista radical, aproxima-se daquilo 

que Sen chama de “igualdade de oportunidades” (2008, p. 37), de uma maior equidade entre 

as comunidades particulares em seus direitos políticos e econômicos nas discussões de 

interesse global. Enfim, “uma igualização dos níveis de vida das diferentes comunidades 



 

 

108

históricas é necessária para que toda instituição mundial possa se estabelecer solidamente” 

(SAVADOGO, 2003, p. 238), pois apenas na “igualdade” dos níveis de vida social é possível 

se evitar o recurso à violência entre os grupos. Em outras palavras, a persistência das grandes 

desigualdades econômicas, políticas e sociais entre os Estados particulares, fonte perene de 

violência entre estes, é motivada pela falta de uma organização global verdadeiramente 

efetiva. 

O segundo princípio é o horizonte último da liberdade do indivíduo. O fim 

intermediário da ação política na superação das competições entre as sociedades particulares e 

da violência entre os Estados está em função do fim último da liberdade do indivíduo 

moderno, mais precisamente, liberdade para que possa viver uma vida virtuosa, pois “o 

sentido do Estado é oferecer ao cidadão a possibilidade de uma vida virtuosa” (WEIL, 1996a, 

p. 328), noutro ponto já havia dito: “o sentido do Estado está na existência do indivíduo livre 

e razoável” (id., ibid., p. 257).65 

Mais uma vez, a vida virtuosa do indivíduo coincide com a ideia de uma vida livre na 

qual ele possa finalmente se construir ininterruptamente como ser razoável numa “progressiva 

libertação da violência natural e humana” (VESTRUCCI, 2006, p. 17). Deste modo, 

 

[...] o que está em jogo, é a realização de um mundo no qual cada indivíduo 
seja sujeito e fim em si mesmo, tanto aos olhos dos outros quanto aos seus 
próprios olhos. Tal é o escopo que dá sentido à civilidade, à luta contra a 
natureza, à técnica, a esta vida na sociedade na qual o homem se faz servidor 
do progresso. Trata-se de criar um mundo no qual a humanidade empírica 
possa se fazer razoável, onde cada indivíduo tenha a possibilidade de se 
afirmar como homem na liberdade da sua decisão, um mundo humano de 
sujeitos reconhecidos como tais (CANIVEZ, 1993, p. 35). 

 

É o pleno reconhecimento dos direitos do homem enquanto se atenua ao mesmo tempo 

a comum e aparente oposição destes com o direito dos povos, já que na aparição do Estado 

mundial cada povo, cada comunidade histórica, tem direito de cultivar sua identidade. “Se a 

política tem um sentido (...), ele não se encontra senão na criação de condições exteriores 

necessárias à existência da liberdade universal dos indivíduos em suas particularidades 

sensatas” (WEIL, 2003, p. 239).  

O Estado mundial weiliano, lido a partir de suas tarefas fundamentais, tanto no papel 

que desenvolve ao assegurar e coordenar a economia das sociedades particulares, quanto na 

                                                 
65 “O fato é que a vida humana, enquanto humana, visa à virtude, concebida como realização das possibilidades 
do homem: neste sentido do terno, este fato é tão fundamental que mesmo os que só nutrem desprezo pela 
palavra virtude reintroduzem o conceito operando uma mudança de nome” (WEIL, 1996a, p. 245). 
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promoção da liberdade dos indivíduos, pode ser compreendido, ao mesmo tempo, como “uma 

organização econômica e uma comunidade liberal” (ROBINET, 1989, p. 77).  

Costeski elenca quatro condições para se pensar o Estado mundial de Weil, condições 

que, para serem suficientes, devem estar assentadas sobre os princípios da igualização dos 

níveis de vida social e da liberdade individual. Seriam elas: a relação da universalidade da 

razão moral e a particularidade das morais concretas; a universalização efetiva da sociedade 

moderna; a reflexão acerca desta sociedade mundializada como a condição da liberdade, mas 

não sua realização e, por fim, o retorno à questão do sentido, ou seja, à theoria (2009, p. 269-

278). 

 O receio é de que o Estado mundial assuma as formas concretas dos Estados 

particulares no uso que estes fazem da violência, o que se daria numa autocracia ou tirania em 

escala mundial. Contudo, ocorrendo a igualização dos níveis de vida e a realização de uma 

sociedade verdadeiramente mundial capaz de reconhecer e respeitar os vários grupos que a 

formam, é bastante difícil pensar numa realidade tirânica. Contudo, como deixa claro Robinet: 

“essa organização não teria exterior político, portanto não teria as características que nós 

conhecemos através do Estado histórico. É absurdo projetar sobre o Estado mundial as formas 

de poder do estado histórico que se conduz sempre em função de um exterior ameaçador” 

(1989, p. 77); e, depois de afirmar que o Estado mundial é o Estado verdadeiro, sublinha: 

“esse Estado verdadeiro é um Estado minimal. Ele não é organizado em vista da competição 

com os outros Estados” (id. ibid., p. 78). 

 De certa forma o Estado mundial realiza o fim da história, que “quer dizer 

simplesmente o fim de toda política exterior; esquece-se frequentemente disto que e se 

encontra nesse esquecimento a ocasião para longas reflexões consideradas profundas” (WEIL, 

1991a, p. 326). O fim da história enquanto cumprimento da ação política na paz entre os 

grupos sociais e entre as comunidades históricas. É nesse espaço que o indivíduo pode se 

desenvolver sem ser obrigado a sacrificar parte de sua vida às paixões coletivas. Os 

indivíduos e os grupos podem estabelecer ligações transversais sem o medo de trair sua 

comunidade. A ideia antiga de virtude, compreendida como desenvolvimento da excelência 

humana, reencontra aqui o seu sentido, não mais como o monopólio de alguns privilegiados, 

mas uma possibilidade para todos.   

Deste modo, o Estado mundial não tem apenas um fundamento histórico e político, 

mas se assenta também num fundamento propriamente filosófico: ele se radica na opção 

fundamental da razão. Seguindo a estrutura da Logique de la philosophie, esta razão se torna 

consciente na Discussão enquanto confronto dos interesses particulares com o interesse do 
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Estado, confronto que se realiza sem violência, como discussão de cidadãos civilizados. Mas 

“não é ainda discussão da humanidade consigo mesma, pois os cidadãos antigos permanecem 

separados das realidades econômicas” (ROBINET, 1989, p. 79). É apenas na categoria da 

Inteligência que se funda uma universalidade mais ampla, capaz de englobar todas as culturas, 

na descoberta da multiplicidade dos mundos humanos e da sua irredutibilidade fundamental; o 

que não implica, para Weil, que todas as culturas equivalham-se. Exatamente o contrário, 

porque o filósofo não é apenas o intelectual, mas é também agente enquanto luta nas 

particularidades históricas para realizar o mundo razoável da liberdade universal. Portanto, o 

filósofo da ação razoável se opõe seja ao relativismo, seja ao niilismo que caracterizam muitas 

posturas contemporâneas na filosofia em geral e, sobretudo, na filosofia política. É, pois, 

apenas na categoria da Ação, enquanto razão prática universal, que se torna possível pensar o 

universal formal, isto é, a passagem à categoria do Sentido. É, de fato, esta última categoria 

aquela capaz de unir os homens enquanto “fundo de humanidade que permite aos homens se 

reconhecerem através da formidável diversidade individual e coletiva” (id., ibid., p. 80). 

Portanto, é a ideia de uma humanidade única, que justifica não apenas o conceito do Estado 

mundial, mas norteia a ação política em vista da realização da moral no mundo humano 

concreto, ação que permanece luta inacabada no mundo. Noutros termos, “o Estado mundial é 

uma forma racional que remete as comunidades históricas aos seus sentidos particulares sob a 

condição de respeitar a liberdade geral” (id., ibid., p. 80.) 

Enfim, está no prelo uma nova ordem política e a missão da filosofia não é profetizar 

como ela se efetivará na realidade, mas tornar clara a necessidade de pensar com seriedade 

acerca do tema: a realização de uma nova ordem política como “uma exigência da razão 

prática” (GUIBAL, 2009, p. 322). A contribuição do filósofo neste campo é justamente 

sugerir com lucidez a questão, afinal “a reflexão filosófica é uma forma de ação política” 

(SAVADOGO, 2003, p. 234). 

Para concluir dando a palavra ao próprio Eric Weil: 

 

Uma planificação mundial, um governo mundial, a libertação das 
nacionalidades (como organizações culturais autônomas), consequentemente 
a exclusão da guerra e da violência entre os indivíduos e entre as 
comunidades – tais são as condições necessárias e, com uma maior 
probabilidade, suficientes para a manutenção e o progresso da civilização: é 
pegar ou largar (WEIL, 1991, p. 111). 
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Como base para as considerações finais desta pesquisa, deve-se ter presente que, de 

um lado, a própria maneira de Eric Weil desenvolver seu pensamento não permite falar de 

uma conclusão definitiva, e, de outro, que se trata de um autor que procurou pensar 

coerentemente o seu tempo e para quem a filosofia não podia ser apenas uma visão sobre o 

mundo, nem um tipo de saber dogmático ou relativista, mas deveria se tornar um 

comprometimento com a razão e com a liberdade enquanto tentativa de compreensão do 

homem, do seu discurso e da sua ação.  

Deste modo, o objetivo fundamental deste trabalho era não apenas compreender o que 

os termos violência e ação política significam na filosofia de Weil, mas, ao mesmo tempo, 

aproximar-se do significado que a própria filosofia tem para o autor, a partir do que ele 

entende por violência e ação política. O itinerário para tal finalidade iniciou-se numa leitura 

panorâmica acerca da relação entre filosofia – na sua cientificidade e comunicabilidade – e 

violência entendida como refutação da razão. É justamente enquanto ato negador da razão que 

a violência comparece como problema fundamental para o discurso filosófico, já que este se 

propõe à compreensão inclusive daquilo que o rejeita. O específico de Weil neste ponto é ter 

considerado de forma clara e coerente o problema que a violência constitui à filosofia depois 

da perspectiva de Hegel de um discurso absolutamente coerente: é a consideração 

fundamental da insuficiência da categoria do Absoluto para dar conta da realidade da 

violência.  

Segue a este primeiro momento, dedicado ao universal do discurso, um segundo, 

voltado diretamente ao universal concreto da política, que Weil articula ao elaborar uma 

filosofia política. Esta, por sua vez, se propõe a pensar a política a partir propriamente da 
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filosofia, não se confundindo com nenhuma das ciências políticas contemporâneas, por mais 

benfazejas que estas possam ser às ações no campo político. Por um lado, Weil parte da 

política no seu fundamento como “consideração da vida em comum dos homens segundo as 

suas estruturas essenciais” (WEIL, 1996a, p. 11), recuperando uma relação positiva entre 

moral e política, para erguer, a partir destas indicações, uma filosofia capaz de dar conta da 

política moderna. Por outro lado, lança mão igualmente da consideração da ação política 

como luta contra a violência, seja como violência da natureza exterior, seja na relação 

violenta entre individuo e sociedade modernos, seja na solução apontada no Estado moderno 

como detentor do monopólio do uso da violência. Desta forma, o Estado aparece no fim do 

percurso como condição para a conciliação entre a vida sensata do indivíduo na moral 

concreta da sua comunidade com as exigências impostas pelo tipo de cálculo e racionalidade 

da sociedade moderna. Isto é, o Estado se dá não apenas como monopólio da violência, mas, 

sobretudo, como condição de possibilidade de uma vida sensata e livre. 

Por fim, esta vida dotada de sentido dentro de uma comunidade e de uma moral 

concreta, e, ao mesmo tempo, dona das possibilidades oferecidas pela sociedade moderna, 

deve encontrar uma tradução política numa vida livre, ou seja, na possibilidade e na 

capacidade de, vencidas as violências da natureza, do indivíduo e da sociedade, participar dos 

processos de decisão através da discussão e dos encontros abertos pelo diálogo. A 

transposição da resolução dos problemas antes reservados à violência para o plano da 

discussão através da educação do povo político é a finalidade por excelência da ação política.  

Finalmente, se de um lado, cabe à democracia um espaço singular numa filosofia 

política elaborada nestes termos, de outro, a história, a política, a economia e a filosofia, nos 

seus pressupostos, obrigam o filósofo político a refletir acerca do destino da coletividade 

humana, o que Weil faz ao pensar um Estado mundial, categoria concreta na qual reúne as 

categorias da moral, da sociedade e do Estado, anteriormente separadas, e onde todas estas 

categorias políticas se articulam em vista da compreensão da realidade.     

Portanto, a primeira conclusão é que em Weil chega-se a uma nova forma de pensar a 

razão. De fato, Weil impõe a si mesmo, na mesma medida em que a realidade impõe à 

filosofia, a necessidade de refletir acerca da violência e do desafio que ela constitui à própria 

reflexão. O ponto de partida é então uma nova forma de pensar a razão; não mais como dado 

imediato no mundo ou elemento exclusivo na definição do homem, mas como tarefa a se 

realizar a partir de uma escolha livre pela vida razoável, isto é, dotada de sentido. Portanto, 

querer compreender a filosofia de Weil é tentar compreender a sua compreensão do homem 
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enquanto ser dotado de razão, mas, ao mesmo tempo, violento, isto é, ser de definição 

complexa que se encontra diante da razão e da violência na exigência de uma opção.  

Essa nova forma de compreensão da razão enquanto objeto de uma escolha livre do 

indivíduo concreto equivale à compreensão do seu engajamento na realização da razão no 

mundo, pois tal decisão seria radicalmente vazia de significado, se a exigência de 

universalidade não se colocasse em ato na história. Logo, a opção pela razão em detrimento 

da violência se torna não apenas o fundo da filosofia, mas igualmente o pressuposto de toda 

ação política, de modo que a reflexão do filósofo e a ação do político têm num mundo sem 

violência o fim último a se realizar respectivamente nos fins imediatos ligados à ação crítica e 

educativa do primeiro e à ação política razoável no governo do segundo.  

Decorre da nova maneira de pensar a razão uma nova forma de entender o papel do 

filósofo no mundo político e o alargamento da compreensão da própria ação do político, 

pensadas agora, ação do filósofo e do político, a partir da violência no universal concreto da 

política.  

Para o filósofo contemporâneo a violência ganha aspectos peculiares; pois, de fato, é 

próprio à filosofia pós-hegeliana enfrentar o problema do significado da violência depois do 

discurso absoluto; neste caso não apenas uma figura da violência, mas uma violência que só 

se torna possível justamente depois de conhecer o discurso absolutamente coerente, porque se 

realiza como rejeição ao discurso absoluto, logo, rejeição absoluta, ou, na linguagem de Weil, 

como violência pura. Em outras palavras, o problema do filósofo é a violência com 

conhecimento de causa, não aquela que ignora, mas a que conheceu o discurso e optou contra 

ele, opção não apenas a-filosófica, mas muitas vezes também anti-filosófica. 

No campo político esta violência aparece na descrição das relações entre indivíduo, 

sociedade e Estado entendidos naquilo que têm de moderno. De fato, na Philosophie politique 

Weil lança mão da descrição da sociedade moderna e da sua relação com o indivíduo, aquela 

aparece como condição de liberdade deste diante da violência da natureza exterior, mas, ao 

mesmo tempo, como constituição de uma segunda natureza, tão violenta quanto a primeira. 

De fato, na sociedade moderna o indivíduo se encontra despojado de sua individualidade, 

considerado apenas na função social que desenvolve dentro do mecanismo social, no qual se 

relaciona segundo a regra única da competição. É, portanto, como exigência de outro nível de 

discurso para a resolução do problema da violência entre indivíduo e sociedade moderna, isto 

é, como conciliação entre a vida razoável buscada pelo indivíduo e o tipo de racionalidade da 

sociedade, que surge o Estado moderno como organismo no qual todas as partes estão 
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mutuamente imbricadas e onde se torna possível a troca definitiva dos meios violentos pela 

discussão na condução das decisões nos problemas que afetam a comunidade. 

Diante disto, resta ao filósofo que pensa a política, pensar igualmente o papel a ser 

desempenhado não só pelo político, mas pelo próprio filósofo, na construção de um mundo no 

qual sejam garantidas as condições para as liberdades individuais. É o pensamento voltado à 

ação do filósofo, que, naquilo que se refere à formação do indivíduo em seu aspecto moral, 

apresenta-se como instância crítica e como ação do educador. Instância crítica enquanto age 

como juiz de uma moral da qual reconhece a realidade e a força agente, recuperando os 

conceitos de igualdade, de direito natural historicamente constituído, a racionalidade da lei e o 

respeito aos costumes da comunidade. Como educador ao vislumbrar o horizonte de 

realização da liberdade razoável, ou seja, o prevalecer da razão sobre a paixão. 

Em relação à sociedade moderna, o filósofo se apresenta como aquele que compreende 

e mostra os defeitos dos quais ela padece. De fato, ele é educador de uma realidade, não de 

uma abstração, mas de uma sociedade que admite conviver com a insatisfação e a dilaceração 

do indivíduo. Dentro dela cabe ao filósofo desvelar os problemas existentes e apontar as 

soluções possíveis. É o que faz Eric Weil ao escrever uma filosofia política. 

Se ao filósofo cabe desvelar os problemas e apontar soluções, ao político cabe tomar 

as decisões enquanto instância de governo. A opção filosófica de Weil é, neste ponto, pelo 

Estado constitucional como melhor forma de governo, pois ao limitar os poderes do 

governante e abrir espaços para a discussão, deixa pressuposto o acesso à razão, se não a 

todos, ao menos à maioria de uma determinada população, e, igualmente, acesso às condições 

essenciais para a participação nas discussões, isto é, à educação ao diálogo e à discussão 

através e instruída nas questões de ordem técnica.  

Portanto, a vida razoável e livre do indivíduo enquanto fim da ação do filósofo e do 

político se concretiza no campo político na participação nos processos democráticos de 

decisão, participação garantida pela formação de um povo político através da educação e pela 

construção de instituições justas e na promoção das condições essenciais de vida digna para o 

indivíduo. Em outros termos, a ação do político e do filósofo está em função da construção de 

homens sensatos e de um mundo não-violento. 

A complexidade deste fim se torna ainda maior quando lido à luz da questão do 

destino coletivo da humanidade, questão que se impõe atualmente ao filósofo contemporâneo 

pela história, pela política e pela economia, mas que deve encontrar sobretudo um fundamento 

filosófico na filosofia política, que é o que Weil tenta propor num Estado mundial. Chegou-se 

ao momento em que o sentido de falar da concretização de uma vida sensata e livre do 
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indivíduo só pode ser assegurado na reconciliação das morais históricas com uma organização 

mundial, cujo fim é harmonizar a atividade das comunidades a fim de que cada uma possa 

desenvolver sua moral razoavelmente, nos limites da universalidade formal da sociedade 

mundial, na qual as virtudes morais, que dão sentido à existência individual, cumprir-se-ão 

tanto quanto as virtudes racionais. É esta a tarefa política a ser cumprida.  

Vencida, portanto, a violência da natureza e a violência da sociedade moderna, resta 

vencer a violência que caracteriza a relação entre os Estados. Tal conclusão não é apenas do 

filósofo, nem primeiramente dele, mas consequência dos cálculos da sociedade e dos 

indivíduos para os quais a violência não tem mais o que oferecer, mas muito o que 

comprometer. Urge novos ordenamentos nas relações entre Estados e neste ponto o papel do 

filósofo mais uma vez é levantar a questão e apontar soluções.  

Como se disse está no prelo uma nova ordem política e, por enquanto, a missão do 

filósofo não é profetizar e antecipar como ela se efetivará na realidade, mas tornar clara a 

necessidade de pensar com seriedade o tema da realização de uma nova ordem política como 

exigência da razão prática. A contribuição do filósofo é colocar a questão, afinal, a reflexão 

filosófica é uma forma de ação política. 
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