
                                   
     

LIBERDADE E FELICIDADE EM ERIC WEIL 

Bolsista: Luciano Dalmolin (PROBIC-FAPERGS)      Orientador: Profº. Drº. Paulo César Nodari 

 

        

XXIV Encontro de Jovens Pesquisadores 
VI Mostra Acadêmica de Inovação e Tecnologia 

 

Objetivo 

Analisar o modo como Eric Weil concebe tanto a 

liberdade, enquanto possibilidade de escolha, exatamente, na 

bifurcação entre razão e violência, como, também, a 

concepção de felicidade, enquanto atividade da razão. 

 

Metodologia 

A abordagem metodológica utilizada na presente 

pesquisa é o método analítico-interpretativo. 

Resultados e discussão 

Segundo Eric Weil, o ser humano é capaz de razão e de violência, sendo-lhe possível escolher tanto uma 

quanto outra. A escolha pela violência é o oposto à escolha pela razão, constituindo-se, pois, em atitude irracional, a 

qual ameaça o ser humano em sua própria humanidade. Quem opta pela razão adota um modo de vida refletido, 

tornando-se, assim, verdadeiramente, livre na medida em que não se submete ao que lhe condiciona como animal 

irracional. Nessa perspectiva, a filosofia tem o objetivo de tornar o ser humano livre e capaz de justificar sua vida 

racionalmente.             

 A escolha pela razão tem implicação direta na vida moral de cada ser humano, isto é, ele tem o dever de 

trabalhar pela paz e contra a violência. Logo, o ser humano, como ser moral, buscará a felicidade, que, de acordo com 

a definição de Eric Weil, é o exercício da razão, recusando tudo o que não o torna feliz e o que o pode desviá-lo da 

vida racional. Livre e informado pela razão, o ser humano reconhece sua humanidade ao ter em vista sua própria 

liberdade e felicidade. 

 

 

Considerações Finais 

O ser humano, como distingue Weil, tem o dever de 

recusar aquilo que ameaça sua própria humanidade e o torna 

infeliz. Logo ele deve ser comprometido com a paz, se 

afastando continuamente da violência. A não-violência é um 

dever que o ser humano tem, assim como a felicidade.  

O ser humano que tem sua vida fundada na razão é um 

ser moral, livre e razoável. Sua opção pela razão se torna agir 

moral que se efetiva na decisão pela não-violência. Ao ser livre, 

o homem visa a felicidade. Ele quer ser feliz. A felicidade que 

Weil define é o exercício da razão. 

 

Introdução 

Inserida no plano do projeto de pesquisa Do imperativo categórico: humanidade 

como fim ao imperativo ético: não matarás: a dignidade humana e a responsabilidade 

solidária na época da ciência, a presente pesquisa tem por finalidade investigar os 

conceitos de liberdade e felicidade, na concepção filosófica de Eric Weil (1904-977), 

sobretudo, em suas obras: Lógica da filosofia e Filosofia moral. Frente a estas obras, Weil 

busca compreender o ser humano como ser capaz de razão e violência. A escolha entre 

razão e violência está fundada sob a liberdade. Por ser livre, o homem opta por uma ou 

outra, sabendo que somente a escolha pela razão lhe garante a felicidade. 
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