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RESUMO 

A filosofia de Schopenhauer se apresenta como uma tentativa de elucidação e 

de decifração do enigma do mundo e da existência. A inquietação que sentiríamos 

diante da existência não se ligaria apenas ao seu caráter misterioso, mas também 

porque ela estaria perpassada por um constante e terrível sofrimento e teria em seu 

horizonte a promessa de uma morte inevitável. Percorrer o itinerário das obras 

schopenhaurianas desde Sobre a Cuadrúpice Raiz do Princípio de Razão Suficiente 

até os Parerga e Paralipômena significa mergulhar no labirinto de conceitos de sua 

filosofia que intenta nos conduzir até a decifração deste enigma da existência. Neste 

trabalho utilizaremos como chave de interpretação deste a leitura trágica do 

significado da vida, da história e do mundo que perpassa toda a filosofia de 

Schopenhauer e que se encontra exemplarmente expressa em sua concepção da 

tragédia. Neste trajeto procuraremos articular as noções do trágico e da tragédia, 

negação da vontade e o nada para compreender o modo como Schopenhauer, uma 

vez tendo acreditado que encontrou uma resposta para o enigma de tal existência, 

descreve o caminho que ela percorreria até alcançar uma solução para o dilema de 

seu constante e impactante sofrimento.   

Palavras-chave: Tragédia; Trágico; História; Negação da vontade, Nada. 
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ABSTRACT 

Schopenhauer's philosophy presents itself as an attempt to elucidate and 

decipher the enigma of the world and of existence. The restlessness that we would 

feel in the face of existence would not only be linked to its mysterious character, but 

also because it would be permeated by a constant and terrible suffering and would 

have on its horizon the promise of an inevitable death. Tracing the itinerary of 

Schopenhaurian works from Sobre a Cuadrupice Root of the Principle of Sufficient 

Reason to Parerga and Paralipômena means diving into the labyrinth of concepts of 

his philosophy that tries to lead us to the deciphering of this enigma of existence. In 

this work, we will use as a key to its interpretation the tragic reading of the meaning of 

life, history and the world that permeates all of Schopenhauer's philosophy and which 

is exemplarily expressed in his conception of tragedy. In this path, we will try to 

articulate the notions of the tragic and the tragedy, denial of the will and the nothing to 

understand how Schopenhauer, once having believed that he found an answer to the 

enigma of such an existence, describes the path that it would follow until reaching a 

solution. to the dilemma of his constant and shocking suffering. 

Keywords: Tragedy; Tragic; History; Denial of the will, Nothing. 
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INTRODUÇÃO 

 

O que é a vida? De onde ela vem? O que faz neste mundo e que ligação possui 

com este? Desde os seus primórdios a filosofia tem se esforçado na busca de uma 

correta compreensão do sentido da vida e do mundo. Arthur Schopenhauer define a 

filosofia exatamente como uma tentativa de interpretação e de decifração do 

significado do mundo. Tal tentativa precisa tomar o próprio mundo como seu principal 

objeto de análise e não qualquer fonte indireta a respeito do mesmo. E o que tal 

análise feita pela filosofia revela? Que toda a vida, não importa sua forma e onde quer 

que esteja, sempre estará oprimida pela necessidade - que a impele constantemente 

na busca obstinada por algo que ainda não possui ao custo de todo tipo de esforço, 

desgaste e conflito que isto puder causar e que, não obstante isso, nunca a satisfará 

- e inevitavelmente destinada à morte. O que emerge, portanto, de tal análise é o 

imperativo do sofrimento que, enquanto tal, submete toda vida. Deste modo a 

inquirição filosófica sobre o sentido e significado da existência e sua conexão com o 

mundo torna-se um enigma, pois se desde sempre a sua origem está envolta em 

mistério, também, e principalmente, o fato de ela estar tão marcada pela dor e o 

sofrimento e ter inevitavelmente a morte em seu horizonte, não nos parece algo menos 

obscuro. Por isso, para Schopenhauer, o espanto filosófico surge da percepção deste 

caráter sombrio da vida e da existência em geral e da inquietação que ele nos causa. 

Este trabalho tem o objetivo de acompanhar os desdobramentos desta intuição 

fundamental que está no princípio e no fim da filosofia schopenhauriana e que lhe 

perpassa por inteiro, trazendo para o cerne da reflexão filosófica, a questão do 

sofrimento que acompanha toda a vida. O texto assume como hipótese de trabalho a 

ideia de que tal intuição se liga àquilo que poderíamos definir como uma visão trágica 

do sentido do mundo e da existência. Em muitas das mais célebres formulações 

filosóficas propostas ao longo da história o que se sobressai é a percepção de que o 

mundo é um todo organizado, cujas partes se interligariam precisamente umas com 

as outras e que se submeteriam inteiramente a um conjunto de leis e princípios que 

dele tornariam algo perfeitamente ordenado na totalidade das percepções que dele 

teríamos. Disto, naturalmente surge a visão, predominante na filosofia ocidental, de 

que esse caráter organizado do mundo nos autorizaria a defini-lo como algo 
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essencialmente racional. Schopenhauer, pelo contrário, vê esta faceta organizada do 

mundo como sendo apenas a sua aparência, uma mera superfície da realidade, cuja 

caráter relativo seria fruto do seu condicionamento a uma série de elementos 

subjetivos que seriam subjacentes à estrutura mental dos sujeitos que o conceberiam. 

O mundo é minha representação. Mas o mundo possuiria uma outra dimensão, uma 

outra faceta que não teria o caráter condicional e relativo do mundo como 

representação, pelo contrário, é nele que repousaria a sua verdadeira essência. A 

descrição schopenhauriana desta essência como um impulso cego, errático e sem 

finalidade em si mesmo e que estaria eternamente em contradição e conflito consigo 

mesmo é o que abre caminho para o estabelecimento de sua visão trágica da vida e 

da existência. O mundo é vontade. O mundo como Vontade e como representação é 

a obra que busca decifrar o enigma do mundo e da existência através de uma análise 

que buscar entender as relações existentes entre estes dois elementos distintos, mas 

indissociáveis, à luz do que a nossa experiência interna e externa poderia nos revelar 

a respeito. 

No primeiro capítulo desta tese abordaremos a visão schopenhauriana da 

tragédia. Tentaremos mostrar que a visão trágica do mundo e da existência que 

perpassa toda a filosofia de Schopenhauer encontra na tragédia a sua melhor forma 

de expressão. A explicação para isto estaria no fato de que a tragédia conseguiria 

sintetizar em seus enredos, graças aos favores da arte poética da qual ela seria o seu 

ápice, os grandes sofrimentos e desventuras que poderiam afetar e destruir a vida e 

o bem-estar dos seres humanos. Antes de caracterizar tais males como acidentes ou 

acontecimentos fortuitos, a representação trágica os trataria como parte da “ordem do 

mundo” em sua relação com a nossa própria natureza mais profunda, ambas 

expressões de uma mesma vontade. No auge da experiência trágica perceberíamos 

o caráter ilusório e cruel da existência enquanto expressão contraditória de uma 

vontade que produz os próprios tormentos que a oprimem. A catástrofe trágica, a 

produção de uma grande infelicidade, poderia se dar pela ação de um caráter 

excessivamente maligno, pela atuação do destino cego ou, o que seria o melhor, pelo 

próprio entrelaçamento não planejado das ações humanas, pois isto mostraria a 

inevitabilidade de todo o mal como algo que brotaria naturalmente da própria 

existência em virtude da mesma ser a expressão de uma vontade cega e irracional. 

Isso justificaria a compreensão schopenhauriana de que a tragédia nos traria “uma 
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indicação significativa da índole do mundo e da existência”. Também trataremos da 

particularidade do efeito trágico que esteticamente se ligaria ao sublime e que poderia 

levar à resignação, o que mostraria uma vinculação da experiência estética 

proporcionada pela tragédia com a ética, mais especificamente com algo que tornaria 

daquela experiência algo próximo da negação da vontade. Deste modo seria possível 

mostrar que a visão proporcionada pela tragédia acerca da vida e do mundo, e o efeito 

que ela poderia causar sobre o sujeito de sua experiência, anteciparia de um modo 

bastante sugestivo a solução apresentada pelo filósofo para o dilema da vontade 

eternamente sofredora no final de O mundo.  

No segundo capítulo abordaremos a visão de Schopenhauer acerca da história. 

O filósofo adotou abertamente uma visão crítica da história, negando-lhe o caráter de 

ciência e se opondo a qualquer tentativa de criação de “uma forma histórica de 

filosofar”. Simultaneamente a isso também afirma a superioridade da poesia em 

relação à história pautado na suposição de que a intuição estética poderia nos 

oferecer uma visão mais universal e profunda da natureza humana do que a história. 

O ponto principal a respeito deste tema é a oposição que o filósofo estabelece entre 

a abordagem estritamente empírica que a ciência e a história adotariam para explicar 

o mundo - que tomaria o fluxo das aparências que se transformam continuamente no 

tempo como o seu principal foco – e aquela que seria proposta pela arte e a filosofia, 

que buscaria captar e expressar aquilo que se manteria estável e permanente por 

detrás da inconstância habitual de tais aparências: a ideia. Analisaremos os elementos 

que subjazem a tais visões buscando entender o modo como eles se relacionam com 

os pressupostos mais gerais que constituem a filosofia schopenhauriana. A partir 

disso procuraremos justificar a necessidade de nossa investigação, sobre o trágico e 

a tragédia, incorporar tais reflexões de Schopenhauer sobre a história. Uma análise 

da questão do trágico e da tragédia poderia assimilar e “solucionar” a questão da 

história no pensamento schopenhauriano? Provavelmente não, afinal tragédia e 

história tem especificidades quanto a sua forma, método e finalidades que não 

permitem que uma seja reduzida à outra e vice-versa. Contudo é possível compará-

las em relação às suas abordagens e compromissos explicativos, pois ambas têm em 

comum o interesse de compreender o que se revela através do conjunto das ações 

humanas que se realizam no tempo. A afirmação de Schopenhauer de que tais ações 

são variações acidentais de algo que em si mesmo não está sujeito a qualquer 
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mudança que lhe possa alterar a partir do exterior, isto é, a tese da imutabilidade e da 

impossibilidade de um melhoramento da vontade, coloca o seu pensamento na 

contramão daquelas concepções que elegeram o progresso, seja qual fosse o custo 

que para tal fosse necessário, como destino final da humanidade. O posicionamento 

do filósofo sobre estas questões, expresso por aquilo que ele definiu como “uma 

verdadeira filosofia da história” em contraposição ao que seria proposto pela filosofia 

da história tradicional, revela sua compreensão trágica acerca do significado da 

existência humana e de sua trajetória através da história, que poderia ser 

perfeitamente ilustrada por meio daquilo que encontramos nos enredos das tragédias. 

Por fim, no terceiro e último capítulo promoveremos uma reflexão sobre a 

relação existente entre o conhecimento e o efeito proporcionados pela representação 

trágica e o fenômeno da negação da vontade. Como foi apontado no primeiro capítulo, 

a negação da vontade é apresentada por Schopenhauer como o desfecho “ideal” para 

a trajetória da vontade sofredora no mundo, pois depois de fragmentar-se em um sem 

números de indivíduos e combater-se a si mesma em um conflito autofágico, em meio 

a ânsias e tormentos de toda a espécie, a vontade pode voltar-se para si mesma e 

reconhecendo-se em cada coisa que existe acabar por negar-se e dissolver-se a si 

própria. Este passo final rumo ao nada envolve a possibilidade de uma conversão da 

vontade que é proporcionada pelo conhecimento, mas também pode, o que 

Schopenhauer considera mais comum na maioria das vezes, ser induzida pela 

visão/percepção de um grande sofrimento. Esta dinâmica também poderia ser 

encontrada, conforme nos indica o próprio filósofo, na experiência trágica, inclusive 

no fato de que seu objetivo final seria levar seu sujeito à resignação, a uma renúncia 

da vontade de vida como um todo. Em nossa busca por uma melhor compreensão do 

sentido desta relação de proximidade entre experiência trágica e a negação da 

vontade, abordaremos o papel de algumas experiências que permitiriam aos seus 

sujeitos uma relação com o mundo que os conduziria para além da sua aparência e 

lhes permitiria conectar-se à dimensão do mundo referente à vontade. A experiência 

proporcionada pela tragédia se encaixaria em um destes casos. A visão da unidade 

da vontade em meio ao horror do conflito entre as suas aparências seria o despertar 

para ilusão de tudo o que envolve a existência neste plano. O apego à individualidade, 

o egoísmo que isto inspiraria, a promessa do poder e do gozo que brilhariam como 

fins possíveis na arena do mundo, contra tudo isso a categoria transcendental da 
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tragédia apontaria para a nulidade de todas as coisas que comporiam o mundo da 

aparência, o que contribuiria para a sua renúncia por parte de seu sujeito, já que, 

tendo em vista o seu vazio e carência de sentido, não haveria nada nele que 

merecesse ser estimado ou almejado. Abrir-se-ia então o caminho para uma transição 

da vida animada pela vontade para a sua negação, isto é, para o nada. Assim a visão 

trágica do mundo e da existência encontraria a negação da vontade em um movimento 

de integração entre a experiência estética e ética no pensamento de Schopenhauer 

no momento de fechamento de sua espiral. 
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1 A CONCEPÇÃO DA TRAGÉDIA COMO EXPRESSÃO DA COMPREENSÃO 

TRÁGICA DE SCHOPENHAUER SOBRE O MUNDO E DA EXISTÊNCIA 

O objetivo deste primeiro capítulo é apresentar a concepção da tragédia 

desenvolvida por Schopenhauer no âmbito de sua metafísica do belo, no terceiro livro 

de O mundo como vontade e como representação1. Esta última é profundamente 

marcada pela visão de que a arte pode nos proporcionar, graças a uma intuição 

especial, as ideias que constituíram a essência interior de todas as coisas. Será 

necessário, em primeiro lugar, entender como o filósofo justifica a possibilidade desta 

intuição e os pressupostos que a sustentam para, a partir disto, abordar a sua 

concepção da arte como uma forma de conhecimento privilegiada do mundo e da vida. 

No desenvolvimento desta o filósofo estabelece uma relação entre as artes e as 

diferentes ideias que estariam presentes nos seres que compõem a natureza, isto é, 

com os diferentes graus de objetivação da vontade que se encontrariam expressos 

nestes. Partindo da arquitetura, que trabalharia com a apresentação dos graus mais 

baixos da objetivação da vontade (e do conflito fundamental que existiria entre eles), 

Schopenhauer aborda a escultura, as artes plásticas e a pintura até alcançar a poesia 

que, no seu entender, teria como principal objeto a mais elevada objetivação da 

vontade: a ideia da humanidade. Na verdade, a pintura e a escultura também 

poderiam abordar a ideia da humanidade, isto é, as diversas e multifacetadas 

expressões da natureza humana, contudo, só a poesia poderia apreender e 

reapresentar tais expressões em seus movimentos contraditórios no tempo, onde 

progressivamente elas se deixariam entrever em seus aspectos mais relevantes2.  

Ao tratar especificamente da tragédia, considerada pelo filósofo como o ápice 

da arte poética, Schopenhauer procura mostrar que a mesma é capaz de nos 

proporcionar um conhecimento privilegiado do sentido do mundo e da existência, de 

nos dar: “uma indicação significativa da índole do mundo e da existência”. Esta 

                                                 

 

1 Doravante O mundo. 

2 Schopenhauer também aborda a música que é tratada pelo filósofo à parte das outras artes no parágrafo cinquenta 

e dois de O mundo. A razão pela qual a música merece este tratamento especial reside no fato de que ela, para 

Schopenhauer, não reproduz nenhuma ideia como fazem as demais artes, mas sim a própria vontade. O que a 

música expressa através de harmonias e melodias é uma versão paralela daquilo a vontade expressa por meio do 

próprio mundo.  
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argumentação tem um lugar importante na “construção” do pensamento único 

proposto pelo filósofo, pois insere a ausência de propósito e sentido da vontade na 

natureza em geral, revelada no segundo livro de O mundo, no cerne da vida humana. 

A contradição fundamental que está expressa no conflito que opõe cada ser ou 

aparência que existe na natureza, a Eris da Vontade, é apresentada pela tragédia no 

âmbito das ações humanas com o agravante de que nelas tal conflito e animosidade 

se inserem em um domínio onde as ações possuem intencionalidade, embora as 

ocasiões funestas por ela apresentadas possam ocorrer sem uma premeditação, mas 

apenas pelos esforços entrecruzados oriundos da vontade e que se manifestam nas 

ações dos indivíduos, produzindo todo tipo de conflito. O conhecimento que derivaria 

de tal experiência e os possíveis efeitos que ele poderia ter sobre os indivíduos será 

o foco da análise realizada neste capítulo, mas antes será necessário fazer uma 

apresentação resumida dos elementos mais gerais sobre os quais se estruturou o 

pensamento schopenhauriano e, principalmente, a sua metafísica do belo. 

Como forma de enriquecer e mesmo ampliar o espectro desta análise sobre 

a concepção schopenhauriana da tragédia, trataremos, no segundo capítulo desta 

tese, de sua relação com a visão desenvolvida pelo filósofo a respeito da história. 

Neste interim nosso objetivo será mostrar um interessante parentesco existente entre 

ambas as concepções e a possibilidade de compreender a primeira como a 

“verdadeira filosofia da história” a que Schopenhauer se refere quando rejeita a 

filosofia da história tradicional (de acento hegeliano) em seu intento de revelar o 

sentido do conjunto das ações que constituem a história humana. 

1.1 A formação do pensamento schopenhauriano e a sua apresentação nos 
primeiros dois livros de O mundo como vontade e como representação 

Poucos autores ofereceram uma descrição tão didática sobre o processo que 

deu origem à sua filosofia como Arthur Schopenhauer. Em O mundo ele indica as 

filosofias do “divino” Platão, do “assombroso” Kant e a própria observação da natureza 

como as principais fontes de que ele se alimentou para formar sua filosofia. Mas a 

bem da verdade, o próprio filósofo admite, em 1849, que antes disso, em 1814, as 

premissas e elementos que formariam todo o seu pensamento já estevam de certo 

modo delineadas 



18 

Essas páginas escritas em Dresden nos anos 1814-1818 mostram o 
processo de fermentação do meu pensamento, da qual surgiu toda a 
minha filosofia, emergindo gradualmente como uma bela paisagem 
com a névoa da manhã. - É digno de nota que já em 1814 (meu 
vigésimo sétimo ano de idade) foram especificados todos os dogmas 
do meu sistema, mesmo os subordinados. – 1849 (MR I, 1985, p. 122). 

A obra que apresentaria tais dogmas viria a ser exatamente O Mundo que traz 

à luz um pensamento único que é apresentado por Schopenhauer em quatro 

momentos distintos. O filósofo faz uso de várias imagens para expressar a sua 

convicção fundamental de que tal divisão, de um pensamento único em quatro partes, 

é meramente didática e que, portanto, todas elas pressupõem umas às outras e não 

podem ter uma existência separada, pois estão ligadas a uma unidade indissolúvel3. 

Esta unidade se assenta sob dois pressupostos fundamentais que se aplicam 

igualmente a cada uma das partes que formam o pensamento schopenhauriano: a 

distinção entre vontade e representação (e consequentemente a distinção entre 

Sujeito e Objeto) e o reconhecimento de que a vontade é aquilo que subjaz a toda e 

qualquer aparência, a essência do mundo. 

Na primeira destas partes, o primeiro livro de O mundo, Schopenhauer aborda 

o mundo tomado como representação, isto é, como uma aparência percebida pelo 

sujeito sob as formas do tempo, do espaço e da causalidade. A multiplicidade de tais 

aparências, o caráter necessário de suas disposições, assim como a interpendência 

fundamental que existiria entre estas, são estabelecidas por Schopenhauer, que 

conclui que tudo aquilo que é aparência só possui uma existência e uma realidade 

relativa, transcendental e, enquanto tal, dependente do sujeito que a representa. 

Ainda que não seja inteiramente fiel a letra kantiana, é inegável aqui a influência do 

filósofo de Königsberg, a quem Schopenhauer recorre para evitar qualquer 

possibilidade de identificação do mundo da representação com uma realidade em si, 

independe da percepção do próprio sujeito (perspectiva adotada pelos filósofos 

materialistas).  

                                                 

 

3 Schopenhauer rejeita a ideia de sistema e escolhe a de organismo para retratar o seu pensamento único, embora 

reconheça que a necessidade de transmiti-lo através de um livro, o que força a sua exposição em partes, gere uma 

contradição entre a forma e o estofo, motivo pelo qual o filósofo sugere aos leitores que o leiam duas vezes (Conf. 

MVR I, Prefácio à primeira edição, XXVI). 
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Mas o que o mundo seria além de “mera representação”? Segundo o filósofo, 

cada indivíduo “sabe” internamente que há algo, que nos constitui e nos move, que 

não se enquadra naquilo que definimos como uma representação, contudo não trata 

desta questão ainda neste momento por entender que certos pressupostos para tal 

ainda não haviam sido estabelecidos. De qualquer maneira é interessante investigar 

a origem desta convicção, pois ela está conectada a uma outra das fontes que 

ajudaram a constituir o pensamento schopenhauriano: a observação e a experiência 

com o mundo e com nós mesmos. É dela que nasce fundamentalmente a propensão 

do ser humano para a filosofia, que se manifesta como uma interrogação sobre o 

sentido da existência, especificamente, segundo Schopenhauer, sobre o sofrimento 

que lhe perpassa de modo indelével. Não é difícil evocar quanto a isso os relatos feitos 

pelo filósofo sobre as diversas faces do sofrimento humano, ora coletados pelo próprio 

filósofo (desde o icônico Diários de Viagem até os exemplos apresentados no próprio 

O Mundo) ora obtidos através dos testemunhos alheios. A filosofia há de haurir a 

matéria de que se ocupará em suas reflexões sobre o mundo, do contato concreto 

que o ser humano é capaz de estabelecer com este através da experiência e isto 

aponta para a universalidade do sofrimento.  

No segundo livro de O mundo Schopenhauer procura atribuir um sentido à 

palavra vontade que ele utilizou no livro anterior para designar o que seria o outro lado 

do mundo, aquele que não se reduziria ao âmbito da representação. O caminho 

escolhido pelo filósofo para tal demonstração é subjetivo4 já que envolve a exploração 

da percepção, mais precisamente de um sentimento, que cada indivíduo possui 

daquilo que o moveria a partir do seu interior. Ímpeto cego, impulso obscuro e sem 

fundamento, tais termos, entre outros, são utilizados por Schopenhauer para designar 

o que seria a vontade. A tese da simultaneidade dos atos da vontade com os 

movimentos do corpo e a afirmação de que estes são imediatamente conhecidos pelo 

sujeito do conhecimento, são parte da argumentação schopenhauriana que pretende 

diferenciar a vontade e o modo de conhecimento que nos dá acesso a ela e qualquer 

                                                 

 

4 “[...] o ponto de partida essencial, o único correto de toda a filosofia e o seu VERDADEIRO ponto de apoio [...] 

é o SUBJETIVO, A PRÓPRIA CONSCIÊNCIA. Pois apenas esta é e permanece o imediato: qualquer outra coisa, 

não importa o que, é primeiro mediada e condicionada por ela, portanto depende dela. (MVR II, § 1, p. 6). 
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objeto da representação e a maneira como podemos vir a conhecê-lo. Tal 

diferenciação pressupõe que o corpo é algo que nos é dado de dois modos distintos: 

a) como um objeto ou fenômeno qualquer que nos é dado de forma mediata; b) como 

algo que percebemos de modo imediato e que não pode, de modo algum, ser um 

objeto ou aparência. Identificada com o próprio corpo, sob este segundo aspecto, a 

vontade encontra-se unicamente na dimensão do tempo (o espaço e a causalidade 

são formas que, neste particular, não lhe podem ser atribuídas) e é definida como a 

“mola secreta” de toda ação. O passo seguinte é um dos mais audaciosos. Trata-se 

do estabelecimento da analogia que permite a Schopenhauer supor que a vontade 

que cada indivíduo descobre em si mesmo também está presente em toda e qualquer 

forma de vida. Não se trata de um procedimento isento de críticas e o próprio filósofo 

sabe que ele não se assenta sobre uma base epistemológica indubitável, apesar disso 

é dele que depende a refutação da visão segundo a qual o mundo se reduz a meras 

aparências, visão que o filósofo denominou como o “Anticristo”, pois nega a 

possiblidade de uma análise moral da existência e com isso também a possibilidade 

de redenção da mesma que, conforme vimos, seria marcada, em quaisquer de suas 

manifestações, por um esforço vão sem nenhuma direção e pelo sofrimento. Mas por 

hora o filósofo está preocupado em extrair dados e consequências de sua descoberta. 

A ausência de fundamento, de finalidade, seu caráter livre, em sua essência, e sua 

imutabilidade são as características fundamentais da vontade.  

A ampliação do foco desta análise levará à configuração da metafísica da 

natureza, a primeira da três metafísicas que serão apresentadas nos três últimos livros 

de O mundo. A identificação das forças primárias da natureza (gravidade, 

impenetrabilidade, eletricidade, etc.) como as objetivações mais primitivas da vontade 

e a apresentação de uma longa cadeia de outras objetivações desta que, contudo, 

adquirem um caráter mais individualizado conforme vão se manifestando em formas 

de vida cada vez mais complexas, é um importante ponto da argumentação 

schopenhauriana que terá desdobramentos importantes na sequência de O Mundo. 

Trata-se do surgimento da noção de ideia 

Portanto, cada força originária e universal da natureza nada mais é, 
em sua essência íntima, do que a objetivação da vontade num grau 
baixo: a cada um destes graus nomeamos IDEIA eterna, em sentido 
platônico. Por sua vez, a LEI NATURAL é a referência de uma Ideia à 
forma de sua aparência. Tal forma é o tempo, espaço e causalidade, 
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os quais têm conexão necessária e inseparável e relação recíproca. 
Por meio do tempo e espaço a Ideia se multiplica em inúmeras 
aparências: no entanto, a ordem de surgimento das aparências nestas 
formas da multiplicidade é fixamente determinada pela lei da 
causalidade que, por assim dizer, é a norma dos // pontos-limite de 
aparecimento das diversas Ideias, em conformidade com a qual 
espaço, tempo e matéria são distribuídos (MVR I, § 26, p. 156). 

Porém, para além da multiplicidade de formas que representam as diferentes 

ideias que estão presentes na natureza encontrasse uma única e mesma vontade que, 

alheia a tal identidade, combate a si mesma em cada uma destas aparências em que 

se manifesta. Deste modo se revela a principal característica da vontade no mundo 

em que se objetiva 

Assim, em toda parte na natureza vemos conflito, luta e alternância da 
vitória, e aí reconhecemos com distinção a discórdia essencial da 
vontade consigo mesma. Cada grau de objetivação da vontade 
combate com outros por matéria, espaço e tempo. A matéria que 
subsiste // tem continuamente de mudar de forma, na medida em que, 
pelo fio condutor da causalidade, aparências mecânicas, químicas, 
orgânicas anseiam avidamente por emergir e assim arrebatam umas 
às outras a matéria, pois cada uma quer manifestar a própria Ideia. 
Esse conflito pode ser observado em toda a natureza, sim, em verdade 
esta só existe em virtude dele [...] tal conflito, entretanto, é apenas a 
manifestação da discórdia essencial da vontade consigo mesma (MVR 
I, § 27, p. 170-71). 

Esta vontade que se auto ilude, acreditando ser diferente de tudo que está ao 

seu redor, entredevora a si mesma em um conflito sem fim que constitui a própria 

dinâmica do mundo. A dura realidade do sofrimento que disto decorre é um destino 

inevitável para a vontade em sua trajetória no mundo ou ela pode, de algum modo, 

fugir desta sina?  

 

1.2 A metafísica do belo  

O terceiro livro da principal obra escrita por Schopenhauer marca o retorno ao 

tema da representação, mas a partir de uma perspectiva diferente daquela que foi 

adotada no primeiro livro. O que interessa ao filósofo neste momento não é a análise 

da representação comum, empírica, que está submetida às formas do tempo, do 

espaço e da causalidade. Consequentemente também não é o objeto ou aparência 

particular da experiência que será o foco das análises realizadas pelo filósofo. A ideia, 
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em seu sentido platônico5, é aquilo que o filósofo pretende explicitar em relação às 

múltiplas ligações que a mesma pode apresentar para com o nosso conhecimento. A 

ideia é tomada por ele como a objetivação mais imediata da Vontade, e por isso seria 

também a sua objetivação mais adequada, pois ainda não estaria submetida a ação 

do principium individuationis. Apesar de não estar sujeita a tal princípio e a boa parte 

das formas que regem o mundo da aparência e seus objetos, a ideia ainda é uma 

representação, pois para ser concebida pressupõe a distinção entre sujeito e objeto, 

isto é, precisa ser tomada como um objeto capaz de ser contemplado pelo sujeito do 

conhecimento.  

Em virtude disso a ideia pode se tornar objeto de nosso conhecimento, mas 

isso “[...] só pode ocorrer pela supressão da individualidade no sujeito cognoscente” 

(MVR I, § 30, p. 196). Isto mostra que apropriação da noção de ideia platônica ao 

pensamento de Schopenhauer não é do modo algum trivial, pois a compreensão de 

que o conhecimento da ideia, o mais elevado conhecimento a que podemos ascender, 

se dá no âmbito da contemplação estética e não no plano do conhecimento científico-

racional é bastante desconcertante, pois não expressa uma visão muito comum entre 

a maioria dos filósofos. O filósofo inclusive aponta como o maior erro de Platão o seu 

desprezo pela arte, que, segundo ele, só se ocupava com o particular; para 

Schopenhauer, a arte, via contemplação estética, sempre se ocupa com o 

geral/universal.  

Na sequência, avaliaremos alguns aspectos mais gerais da concepção 

estética desenvolvida por Schopenhauer com o objetivo de compreender as 

implicações de sua proposta que trata a contemplação estética como uma experiência 

cognitiva. Acima de tudo interessará esclarecer a maneira como o conhecimento 

                                                 

 

5 Eduardo Brandão em A concepção de matéria na obra de Schopenhauer mostra que o filósofo compreendeu a 

noção aristotélica de forma substantialis como um equivalente do que ele denominou como um grau de objetivação 

da vontade, isto é, como ideia platônica (BRANDÃO, 2009, p. 69). Isto é relevante porque mostra que há uma 

apropriação não explicitada, na filosofia de Schopenhauer, de elementos da filosofia aristotélica para pensar a 

dinâmica da vontade na natureza e, por outro lado, também porque problematiza o sentido atribuído por 

Schopenhauer à noção de ideia. Que relação existiria entre a ideia tomada no âmbito da natureza e na dimensão da 

contemplação estética? Os conflitos existentes entre as visões de Platão e de Aristóteles seriam assim trazidos para 

o interior da filosofia de Schopenhauer e ajudariam a explicar certas modulações que tornam a noção de ideia em 

Schopenhauer, em que pese a importância que ela possui em sua filosofia, um tanto quanto problemática.  
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haurido da contemplação estética pode iluminar o significado do mundo e da 

existência. Nesta busca encontraremos na tragédia um veículo privilegiado de 

transmissão de tal significado e, a partir daquilo que conseguirmos aprender sobre 

ela, poderemos, nos demais capítulos deste trabalho, entender conexões que existem 

entre a concepção estética, a visão da história e as concepções morais e 

soteriológicas que aparecem no último livro de O Mundo. 

1.3 A intuição estética como instrumento de compreensão do mundo e da 
existência 

Schopenhauer começa o terceiro livro de O Mundo fazendo uma 

apresentação da noção de ideia e procura cuidadosamente diferenciá-la, tanto em 

relação à sua constituição como no que tange ao modo de conhecimento que permite 

acessá-la, dos objetos empíricos. O filósofo propõe um cotejo entre as visões de 

Platão e Kant sobre a realidade e o conhecimento e conclui que ambas teriam como 

denominador comum a constatação do caráter inessencial do mundo empírico, que 

conduziria a filosofia à busca de um objeto do conhecimento mais consistente e 

permanente do que aquele que a experiência poderia lhe oferecer. A análise procura 

estabelecer supostas afinidades existentes entre as noções de ideia e coisa em si, 

sem, no entanto, ignorar que enquanto a primeira é um objeto (pois pressupõe a 

distinção fundamental entre sujeito e objeto), a segunda não pode em hipótese alguma 

sê-lo (o que vale uma crítica a Kant, que, segundo Schopenhauer, chegou a defini-la 

como algo que atua sobre as coisas a partir do exterior, sendo neste caso um objeto). 

Schopenhauer se aproveita desta abordagem para apresentar a sua definição de 

ideia: a objetidade adequada da vontade que ainda não se submeteu ao principium 

individuationis6. No que se refere à coisa em si o filósofo a identifica com a vontade e 

a exclui de qualquer uma das formas que determinam a aparência.  

                                                 

 

6 Aqui caberia uma primeira e importante questão: a ideia “descoberta” no segundo livro é equivalente àquela que 

é apresentada aqui? A questão é pertinente porque as ideias como descritas no primeiro caso se identificam com 

as forças primárias da natureza e quando são tomadas como leis desta (que são a referências de uma Ideia à forma 

de sua aparência), são usadas para explicar o comportamento de uma infinidade de aparências que ocorrem em seu 

interior, sem que, no entanto, elas próprias sejam passíveis de alguma explicação. Assim as ideias são um marco 

fundamental do conhecimento da natureza, pois permitem a explicação de sua regularidade, mas também apontam 

para o seu limite e neste registro exemplificam a obscuridade fundamental que prevalece apesar de todos os nossos 

esforços para tornar do mundo algo conhecido. Na exposição do terceiro livro, a ideia é apresentada como “[...] a 
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A partir desta distinção Schopenhauer procura definir quais são os 

pressupostos que tornam possível o conhecimento das ideias. Em primeiro lugar é 

necessário que o sujeito possa prescindir e se despir de toda forma de conhecimento 

que se liga a sua condição de mero indivíduo, isto é, que tenha por base meras 

relações entre os diferentes objetos da aparência; em segundo lugar o sujeito, tornado 

puro sujeito do conhecimento, precisa se elevar até o ponto necessário que lhe 

permita contemplar aquilo que subjaz a cada aparência, mas sem se confundir com 

ela, isto é, a ideia. Esta modificação, do sujeito que conhece como mero indivíduo 

para o sujeito puro do conhecimento não pode ser senão uma exceção, pois 

ordinariamente o conhecimento serve apenas aos interesses da vontade, 

especificamente para guiá-la em suas manifestações mais complexas, onde somente 

o instinto não seria suficiente para garantir sua manutenção, afirmação e reprodução, 

contudo, no gênero humano, e unicamente nele, sob certas circunstâncias, esse 

conhecimento poderia, pela sua intensidade, desviar-se de sua demanda original e 

proporcionar uma nova e inusitada experiência: a contemplação e a apreensão das 

ideias.  

Schopenhauer continua apontando para as profundas diferenças que 

separam a ideia da aparência e consequentemente das formas de conhecimento que 

permitem as suas respectivas apreensões. Não se trata de uma diferença ontológica 

- pois a ideia não transcende a aparência, apenas subjaz a ela – mas de uma diferença 

de natureza que, sem dúvida, gera uma oposição. Não há transição regular entre 

ambos, esta só é possível por meio de uma ruptura. Enquanto a intuição dos objetos 

empíricos é intencional e mediata, a intuição da ideia não é programada e é imediata. 

O que elas revelam também é algo bem distinto. Schopenhauer recorre às noções de 

essência e de acidente para ilustrar isto.  

                                                 

 

mais ADEQUADA OBJETIDADE da vontade ou coisa em si; é a coisa em si mesma, apenas sob a forma da 

representação” (MVR I, § 32, p. 202). Aqui ela é vista, portanto, como expressão do que é mais objetivo, daquilo 

que que ainda não foi deformado pela atuação do principium individuationis e que só pode ser acessado pelo 

sujeito quando este não mira mais apenas objetos e suas relações. Trata-se do conhecimento mais perfeito que é 

possível de ser alcançado, a expressão plena da objetividade que se opõe ao conhecimento meramente subjetivo 

que apenas se atém aos interesses da vontade. A suspeita de que estamos diante de diferentes concepções do que 

possa ser tomado como ideia (indicada na nota cinco) parece bastante justificada. 
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Platão, quando atribui um ser verdadeiro apenas às Ideias, enquanto ao 
contrário, às coisas no espaço e no tempo – esse mundo real para o 
indivíduo – concede apenas uma existência aparente e onírica. Veremos 
como uma única e mesma Ideia manifesta-se num grande número de 
aparências e oferece a sua essência apenas de maneira descontínua, um 
lado de cada vez, aos indivíduos que conhecem. Também notaremos a 
diferença entre a Ideia mesma e a maneira como a sua aparência se dá à 
observação do indivíduo, reconhecendo aquela como essencial, esta como 
inessencial (...) apenas o que é ESSENCIAL em todos esses graus de 
objetivação da vontade é o que constitui a Ideia: o desdobramento desta, ao 
contrário, na medida em que ela é espraiada nas figuras do princípio de 
razão, em variadas e múltiplas aparências, é-lhe essencial e reside somente 
no modo de conhecimento do indivíduo, tendo também realidade somente 
para este (MVR I § 35, pag. 209-210).  

A ruptura a que nos referimos à pouco, que permite a passagem do 

conhecimento das meras aparências para o das ideias, não é, no entanto, algo 

ordinário e comum. Ainda que todo indivíduo tenha, em potencial, a capacidade para 

realizá-la e, eventualmente a alcance em alguns momentos da vida, ela não acontece 

com muita frequência para a maioria das pessoas. A razão disso é que para a 

“economia habitual da vontade” o conhecimento vulgar, aquele que é regido pelos 

seus interesses ordinários, costuma ser mais do que suficiente. O conhecimento que 

deriva da contemplação é um luxo, um item supérfluo que não possui nenhuma 

conexão direta com as demandas da vontade e se faz presente apenas fortuitamente. 

Mas é tal conhecimento que rompendo com “o véu de Maia” pode revelar algo 

espantoso: que toda a multiplicidade das coisas que se apresentam no mundo, com 

as suas infinitas formas, são sempre as variações no tempo e no espaço das mesmas 

ideias, que jamais podem se modificar em si mesmas. Logo, toda percepção de 

mudança é uma realidade meramente aparente, pois sempre se afirma sobre um pano 

de fundo que é inalterável. Esta visão fundamental sobre a imutabilidade das ideias e 

consequente da vontade será retomada posteriormente por Schopenhauer e será 

objeto de uma análise mais aprofundada na sequência deste trabalho. 

1.4 Intuição empírica X intuição da ideia: a oposição entre ciência e arte. 

Schopenhauer começa o parágrafo trinta e seis do terceiro livro de O Mundo 

apresentando uma relação das principais ciências e os seus respectivos objetos de 

estudo. Apesar de sua diversidade, todas possuem algo em comum: estão igualmente 

ligadas ao conhecimento que se encontra submetido às diferentes formas do princípio 

de razão. A história operaria a partir da quarta raiz deste princípio, a lei da motivação; 
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a etiologia avaliaria as leis que determinariam as mudanças nas diversas aparências 

que formariam o mundo natural, isto é, a lei do devir; e assim por diante. Por estarem 

restritas ao estudo das aparências e das leis que as regeriam, todas as ciências 

sempre estariam limitadas ao conhecimento das relações que estas manteriam entre 

si, sem nunca chegarem a um conhecimento mais profundo do que repousaria por 

detrás delas. Trata-se aqui da relatividade que é inevitável a todo conhecimento que 

repousa estritamente no âmbito da experiência e que é comum tanto à ciência quanto 

ao conhecimento vulgar. O que tornaria a ciência diferente do último seria o seu 

caráter sistemático e metódico.  

Mas e quanto à intuição da ideia? Se ela não esta abrigada no domínio de 

nenhuma ciência a qual forma de conhecimento ela estaria vinculada? A resposta do 

filósofo é: à arte que é definida por ele como “a forma de conhecimento que é 

independente do princípio de razão”. Caberia a ela, por meio de uma 

intuição/contemplação especial, apreender e expor as ideias que subjazem aos 

diferentes graus de objetivação da Vontade que se manifestam na natureza. Enquanto 

as ciências buscam descrever o que há de mais regular no fluxo interminável das 

aparências, a arte procura captar e fixar aquilo que subjaz a tal fluxo e que nunca pode 

se modificar: a ideia. Esta oposição é reforçada por Schopenhauer através de várias 

imagens dentre as quais a que será apresentada abaixo é uma das mais 

interessantes. 

Este último tipo de consideração é comparável a uma linha infinita que corre 
horizontalmente; o primeiro, por sua vez, a uma linha vertical que corta a 
outra linha num ponto qualquer [...] O primeiro é comparável a uma 
tempestade violenta que desaba sem princípio e fim, a tudo verga, 
movimenta e arrasta; o segundo, ao calmo raio de sol que corta o caminho 
da tempestade, totalmente intocado por ela. O primeiro é comparável às 
gotas inumeráveis de uma cascata que se movimentam violentamente e 
que, sempre mudando, não se detêm um único momento; o segundo, a um 
calmo e sereno arco-íris que paira sobre este tumulto. (MVR I § 36, p. 254). 

O primeiro tipo de consideração expressa a visão científica, o segundo a 

cosmovisão da arte. O conhecimento apresentado pela ciência é guiado por aquilo 

que toca a vontade e expressa os seus interesses, por isso é um conhecimento 

subjetivo; já o conhecimento desenvolvido sob o influxo da arte é alheio aos interesses 

e demandas da vontade e está unicamente focado na contemplação, por isso seria 

uma plena expressão da objetividade. Deste modo a arte conseguiria expressar aquilo 
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que a vontade, enquanto natureza queria realizar, mas não conseguiu em virtude da 

deformação do principium individuationis, isto é, a ideia, objeto da arte, representa a 

objetidade mais imediata e adequada da vontade. Assim, é somente enquanto Ideia 

que a vontade está corretamente espelhada no mundo e cabe à arte revelá-la. 

Transmiti-la de modo que se torne mais facilitada a sua apreensão pelos seus 

espectadores também é um dos objetivos da arte que tem no artista dotado de gênio 

o seu protagonista central. 

1.5 O gênio e a contemplação das ideias no âmbito da arte 

Para complementar sua descrição da intuição/contemplação estética, 

Schopenhauer apresenta uma teoria sobre o sujeito desta forma especial de 

conhecimento que vem a ser exatamente o gênio. O filósofo descreve o gênio como 

um monstrum per excessum, como o resultado raro e extraordinário de um 

transbordamento do conhecimento que, excedendo em muito as necessidades da 

vontade volta-se para a contemplação e o conhecimento das Ideias. Dotado de uma 

capacidade de concentração e de criação incomum, o gênio é o responsável, segundo 

Schopenhauer, por toda obra rica e duradoura, contudo este privilégio concedido pela 

natureza lhe cobra um alto preço quando avaliamos a sua vida em sociedade. Como 

é bem mais inteligente que a maioria dos indivíduos, o gênio poucas vezes encontra 

pessoas que compartilhem de seus ideais ou que ao menos possam compreendê-lo, 

além disso, não é incomum que, tomado pelo intenso ímpeto que recebe da natureza, 

o gênio apresente comportamentos extremos: indelicadeza, agressividade, despeito, 

são exemplos de condutas que ele pode vir a apresentar. Não é de se surpreender 

diante disso que muitos gênios tenham sido solitários.  

Como de praxe, o que é uma marca de sua filosofia, Schopenhauer ilustra 

suas visões sobre o gênio com diversos relatos biográficos que trazem dados bastante 

instigantes. Reforçando a oposição já apresentada entre conhecimento intuitivo e 

conhecimento abstrato, arte e ciência, o filósofo expõe a incompreensão e a aversão 

de importantes artistas pelo conhecimento matemático e científico e a recíproca de 

grandes matemáticos e cientistas a respeito da arte. Também há a interessante 

relação estabelecida pelo filósofo entre o gênio e a loucura que se assenta sobre a 

particularidade de que em ambas as experiências ocorre uma “ultrapassagem do 

princípio de razão”. Observe-se também que em ambas o arbítrio não interfere 
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dominantemente e, por isso, comumente são descritas como estados análogos a uma 

possessão.  

Sem que tenha aprendido ou escolhido ser o que é, cabe ao gênio captar as 

ideias que subjazem às aparências e fixá-las de forma durável em obras que possam 

ser apreciadas por aqueles que não receberam tal favor da natureza. A amplitude de 

sua visão - que Schopenhauer compara a uma visão sob o pleno sol enquanto a do 

homem comum seria uma visão propiciada pela luz de uma lanterna – lhe permite 

intuir aquilo que a natureza gostaria de ter feito, mas não chegou a realizar por conta 

do conturbado aglomerado de forças que, já no âmbito do principium individuationis, 

atuam nesta rivalizando entre si com o objetivo de se manifestarem na matéria. Suas 

obras permitem ao homem comum ver a natureza sob uma ótica privilegiada, sub 

aeternam especie, sob a ponto de vista da eternidade, já que são inspiradas pela visão 

daquilo que não pertence nem ao tempo nem ao espaço, isto é, às ideias. A arte 

tornar-se assim a fonte de um conhecimento que brota do interior, da essência mais 

íntima das coisas, e que é capaz de transformar profundamente a compreensão que 

temos do mundo e da vida, assim como a maneira como nos relacionamos com 

ambos.  

1.6 As artes e a natureza  

A partir do parágrafo quarenta e três de O mundo Schopenhauer apresenta uma 

interessante descrição das mais variadas artes que são por ele associadas com 

diversos seres e aparências da natureza que manifestariam a vontade em seus 

diferentes graus de objetivação. Cada tipo de arte teria meios e instrumentos 

adequados para reproduzir cada uma das diversas maneiras como a vontade se 

manifestaria objetivamente nas coisas, isto é, como Ideia.  

A arquitetura apresentaria a oposição fundamental que existiria entre as 

forças mais primárias da natureza - gravidade, coesão, rigidez – e sua luta para 

manifestarem-se na matéria. A jardinagem, quando trabalha corretamente, busca 

facilitar o desenvolvimento natural das plantas para que as ideias que lhe subjazem 

se expressem perfeitamente. A escultura e a pintura elevam-se a um patamar mais 

elevado em relação às artes anteriormente citadas porque podem se dedicar à 

representação de ideias mais elevadas, que apresentem objetivações mais complexas 
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da Vontade; um exemplo disso é a predileção da escultura pela representação do 

corpo humano, o modelo máximo de beleza; a pintura pode representar desde formas 

de vida e seres muito elementares na escala da vida – como ocorre na pintura da 

natureza morta – até animais ou seres humanos em plena ação.  

É exatamente neste contexto da discussão sobre o significado e a importância 

da pintura, que Schopenhauer apresentará um elemento fundamental de sua visão 

sobre a arte: como a arte se importa com o significado interior, com a ideia atemporal 

que reside naquilo que pretende reproduzir, e não com as circunstancias espaço-

temporais e muito menos com o interesse particular que alguém possa ter em relação 

àquilo que é representado, é para ela indiferente se o que é representado é um objeto 

grande ou pequeno, um acontecimento trivial ou que tenha um significado histórico 

muito importante. Como já foi ressaltado acima, a arte se esforça apenas para retratar 

a essência, o significado interior de cada ser ou aparência, tal significado consiste na 

ideia que se encontra nesta e que representa a vontade em uma de suas objetivações 

imediatas. Como a Vontade está presente por inteira em cada ser ou aparência que 

existe, qualquer um deles é digno de ser representado artisticamente porque sempre 

traz consigo uma verdade fundamental. Apesar disso, o filósofo elege a pintura 

religiosa de santos e da própria sagrada família como a mais elevada realização da 

pintura, pois, neste caso, ela expressaria a viragem da vontade em indivíduos que não 

mais a afirmavam e que revelavam em seu olhar a visão do sujeito puro do 

conhecimento. 

Por fim, resta ao filósofo abordar a poesia que se reveste, no seu entender, 

de um significado muito importante, pois tem como objeto a ação humana e os seus 

desdobramentos progressivos no tempo. A apresentação de todos os sentimentos e 

paixões que podem agitar o coração humano é a principal tarefa do poeta, que pode 

tanto apresentar histórias e personagens virtuosos ou santos como aqueles que são 

repletos de vícios e de condutas passionais. A maior virtude do poeta é saber registrar 

e combinar as palavras de um modo que elas evoquem certas intuições e estados de 

espírito. Na poesia lírica o poeta evoca sentimentos e estados de espírito que encontra 

no seu próprio interior e que irão preencher sua obra; no drama busca-se uma visão 

mais objetiva, o poeta não fala mais diretamente a partir dos próprios sentimentos, 
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procura descrever como estes eclodem e se manifestam na conduta dos diferentes 

indivíduos.  

A poesia, em quaisquer um de seus formatos, nos apresenta a ideia da 

humanidade em suas diversas facetas, expõe em uma trama particular, sentimentos, 

anseios, desejos, enfim, um turbilhão de elementos que residem na natureza humana 

e que por isso não podem ser completamente estranhos a nenhum ser humano. Para 

especificar ainda melhor sua visão a respeito do sentido da verdade poética, 

Schopenhauer opõe a poesia à história. Para ele enquanto a poesia constrói um 

discurso universal sobre a natureza humana, a história apenas relata ações 

particulares. A verdade poética é a verdade interior, intuída, a verdade histórica é uma 

verdade exterior e percebida na aparência, que “rasteja” na experiência e nunca se 

eleva nem mesmo, como fazem as outras ciências (algo que já é citado por 

Schopenhauer no segundo livro de O mundo e que é retomado nos Suplementos), à 

condição de se tornar uma lei para a compreensão de outros fatos históricos.  

Em uma de suas ramificações a poesia se torna tragédia. Segundo 

Schopenhauer ela estaria “[...] no ápice da arte poética, tanto no que se refere à 

grandeza do seu efeito quanto à dificuldade da sua realização, deve-se ver a tragédia; 

e de fato ela assim foi reconhecida” (MVR I, § 51, p. 292). Mas por que conceder à 

tragédia uma posição tão elevada? Quais seriam os seus atributos e por que estes 

seriam tão relevantes? 

1.7 A história da recepção filosófica da tragédia: poética da tragédia e filosofia 

do trágico 

 Para dimensionar e compreender corretamente a problemática da tragédia no 

pensamento de Schopenhauer é necessário contextualizá-la em um cenário mais 

amplo. Para tal podemos no amparar em duas obras fundamentais: Ensaio sobre o 

trágico de Peter Szondi e O nascimento do trágico: de Schiller a Nietzsche de Roberto 

Machado. Szondi ressalta o renovado interesse com que filósofos de várias épocas 

se dedicaram a uma reflexão sobre o significado da tragédia e distingue dois períodos 

distintos na história desta reflexão: o primeiro que teria se iniciado com a Poética de 

Aristóteles, que ele denomina poética da tragédia, e que seria uma reflexão marcada 

pela preocupação em definir os princípios e regras que deveriam conduzir a 
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construção do espetáculo trágico para que o mesmo produzisse certos efeitos (a 

catarse). Esta tradição de interpretação da tragédia teria atravessado os séculos, 

passando pelo mundo medieval, a Renascença, até se findar nos primórdios do 

idealismo alemão, na segunda metade do século XVIII. A partir daí teria surgido uma 

nova tradição de abordagem da tragédia: a filosofia do trágico. O precursor desta nova 

visão teria sido Johann Schiller que privilegia em sua abordagem o conteúdo 

propriamente dito da tragédia e não meramente sua forma. A tragédia passa então a 

ser vista como um veículo de transmissão de uma sabedoria que a filosofia procurará 

interpretar a fim de subsidiar suas reflexões sobre o ser, o absoluto ou a vontade 

(Conf. SZONDI, 2004, p. 23-5). 

Roberto Machado segue o fio da leitura proposta por Szondi e, por isso 

também identifica a análise feita por Aristóteles em a Poética como o verdadeiro ponto 

de partida das reflexões sistemáticas feitas pelos filósofos a respeito da tragédia. Além 

disso, também procura descrever e analisar a sua repercussão histórica, 

principalmente no que tange à discussão sobre o significado da catarse, colocada pelo 

estagirita como a principal finalidade da tragédia. Contudo, com Schiller, surge uma 

nova abordagem para a questão. A preferência da valorização do conteúdo da 

tragédia em relação à sua mera forma, a crença de que o discurso trágico traz algum 

tipo de revelação importante sobre o significado do mundo e da vida, são alguns dos 

elementos desta nova leitura da tragédia e que ajudam a criar a noção de trágico no 

âmbito da filosofia alemã dos séculos XVIII e XIX.  

Mas o grande ganho da nova possibilidade filosófica de interpretação da 

tragédia aberta por Szondi, segundo Machado, é que ela nos permite deixar de ver a 

questão do trágico como um tema de uma filosofia específica, como, por exemplo, a 

de Nietzsche, para tratá-lo como um tema de toda uma tradição filosófica, no caso 

aquela que, na Alemanha, começa com Schiller e vai até o próprio Nietzsche. Durante 

esta trajetória a categoria do trágico foi assimilada e reinterpretada por diversos 

autores e gerou uma importante discussão filosófica cujas repercussões chegaram 

até os dias atuais. Schopenhauer, como um dos integrantes desta tradição, também 

tomou a tragédia como um dos temas fundamentais de sua reflexão sobre a arte. Nela, 

por vezes, toma elementos já desenvolvidos na teoria do trágico de outros autores 

(como ocorre com Schiller, no qual se inspira para conceber o efeito estético da 
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tragédia sob a égide do sublime), mas também avança, em diversos momentos, na 

direção de interpretações muito originais, como, por exemplo, quando concebe o 

principal objetivo da tragédia como o alcance da resignação, “[...] uma renúncia não 

apenas da vida, mas de toda a vontade de vida mesmo” (MRV I, § 52, p. 293). 

1.8 A tragédia e o trágico  

Na moderna recepção filosófica da tragédia, que há pouco foi identificada como 

filosofia do trágico, o termo trágico recebe um grande destaque. Mas que tipo de 

relação existiria entre a categoria filosófica do trágico e o gênero poético denominado 

tragédia? Most (2001) nos oferece uma preciosa proposta de abordagem desta 

questão 

‘O trágico’, compreendido desta maneira, não é em primeira instância 
um conceito estético útil para a análise de um gênero específico, mas 
antes uma categoria metafísica desenvolvida a fim de descrever a 
condição humana. Ela é desenvolvida, acima de tudo, para designar 
uma importante lição sobre o nosso lugar no mundo (‘sabedoria 
trágica’) e assim pode às vezes vir a transmitir aquela lição a um certo 
tipo de texto (´tragédia’), o qual se diz abraçar e comunicar aquela lição 
com suprema efetividade (p.24). 

O caráter conflituoso do mundo, onde cada ser ou aparência tem como 

oponentes uns aos outros, a angústia perante o futuro incerto, a incompreensão 

fundamental perante o sentido dos acontecimentos, o sentimento de impotência em 

relação a uma vida que somos, mas não controlamos, em todas estas experiências 

encontramos o gérmen de uma percepção sobre o sentido do mundo e da existência 

que aparece em diversos registros de nossa cultura. A filosofia, por sua vez, recolhe 

esta percepção em suas múltiplas manifestações e depois de refletir sobre ela 

transforma-a em um conceito ou categoria que passa então a ser utilizado para definir 

a condição do ser humano no mundo. Batiza-a como o trágico, provavelmente em 

referência ao fato de que o “lugar” em que a sua percepção e/ou lição seja melhor 

transmitida é o da representação proporcionada pela tragédia. Percebe-se, portanto, 

que o trágico precede a tragédia e não está originalmente subsumido a ela. Neste 

sentido é que poderíamos indicar que a filosofia de Schopenhauer encontra o trágico 

no reconhecimento de que discórdia e o conflito, que perpassam toda a natureza, 

constituem a sua essência (conforme está indicado em sua metafísica da natureza). 

Isto será a base para a caracterização do caráter trágico da existência humana e de 
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sua descrição à luz da tragédia que traz em si “uma indicação significativa da índole 

do mundo e da existência”. 

1.9. A tragédia e o conhecimento da essência conflituosa e sofredora da vontade 

A tragédia é abordada diretamente por Schopenhauer na parte final do 

parágrafo cinquenta e um de O mundo que é dedicado à análise da poesia. A maneira 

como o filósofo a apresenta é marcante e revela como ele a considerava uma forma 

de expressão artística privilegiada:  

Observa-se aqui algo de suma significação para toda a nossa visão 
geral de mundo: o objetivo dessa suprema realização poética não é 
outro senão a exposição do lado terrível da vida, a saber, o sofrimento 
inominado, a miséria humana, o triunfo da maldade, o império cínico 
do acaso, a queda inevitável do justo e do inocente: em tudo isso 
encontra-se uma indicação significativa da índole do mundo e da 
existência (MVR I § 51, p. 292-93). 

A tragédia, assim como a poesia em geral, tem como objeto a ideia da 

humanidade, que ela procura apresentar em suas diferentes facetas. Mas a 

especificidade da tragédia consiste, como sugere a passagem acima, em focar tudo 

aquilo que a existência apresenta de mais terrível. José Thomas Brum afirma que: “a 

visão schopenhauriana da tragédia é importante porque se harmoniza com a sua 

filosofia pessimista” (1998, p. 92). Mas de que maneira o conhecimento operado pela 

tragédia poderia ilustrar e justificar o pessimismo schopenhauriano? Isto decorre do 

fato dela apresentar  

[...] o conflito da vontade consigo mesma, que aqui, desdobrado 
plenamente no grau mais elevado de sua objetividade, entra em cena 
de maneira aterrorizante. Esse conflito se torna visível no sofrimento 
da humanidade, em parte produzido pelo acaso e pelo erro, que se 
apresentam como os senhores do mundo e que, por causa de seus 
ardis que adquirem a aparência de intencionalidade, são 
personificados como destino; em parte esse sofrimento advém da 
humanidade mesma, por meio dos entrecruzados esforços voluntários 
dos indivíduos e da maldade e perversão da maioria. Em todos,// o 
que vive e aparece é uma única e mesma vontade, cujas aparências, 
entretanto, combatem entre si e se entredevoram (MVR I, § 51, p. 293). 

O que a tragédia permite iluminar no âmbito das ações e das relações 

humanas é o mesmo que está presente na natureza inorgânica como luta acirrada 

entre as forças primárias da natureza e que querem se manifestar na matéria e que 

também ocorre no restante da natureza, como, por exemplo, aquela que se manifesta 



34 

entre os animais, onde a luta pela sobrevivência transforma a vida destes em uma 

guerra constante, cabendo ao vitorioso a possibilidade da continuidade da vida 

enquanto ao derrotado resta a morte, que muitas vezes também inclui o fato de este 

ser devorado por aquele que o venceu. A vida esteja onde ela estiver, é e sempre 

será, na sua essência, oposição e luta. Entre os seres humanos tal oposição assume 

um sentido mais sombrio e grave porque vem acompanhada de consciência e 

também, em muitas circunstâncias, de intenção deliberada. Os desejos e anseios não 

realizados, a redobrada intensidade com que a vontade impele os indivíduos para 

diferentes objetos que eles disputam entre si, o desejo de vingança, são apenas 

alguns dos diferentes motivos que impelem os indivíduos e os lançam em uma 

intrincada teia de relações que está destinada a arrastá-los para intensos sofrimentos. 

A virtude máxima da tragédia é saber expor, através de uma representação sintética 

e significativa, esta essência conflituosa da vontade e o sofrimento que ela causa em 

toda a vida em que se manifesta ao “cravar os dentes na própria carne”. 

Uma chave para entender a maneira como o conhecimento age no 

estabelecimento da compreensão do mundo e da existência proposta pela tragédia e 

o modo como ele pode atuar sobre os indivíduos, deve ser buscada em uma análise 

da intuição estética da ideia da humanidade que ocorre no âmbito da experiência 

trágica.  

1.10. O problema da experiência trágica: entre o belo e o sublime 

O termo Metafísica do belo é utilizado para descrever a investigação realizada 

por Schopenhauer no terceiro livro de O Mundo como Vontade e como 

Representação. O termo não é gratuito por dois motivos. O primeiro é que 

Schopenhauer acredita que há uma diferença fundamental entre a Metafísica do belo 

e a estética e a expõe da seguinte maneira na preleção Metafísica do Belo (escrito em 

que o filósofo apresenta de forma didática e sintética o conteúdo do terceiro livro de 

O mundo e que foi concebido para que ele lecionasse na universidade de Berlim) 

O que exporei aqui não é a estética, mas metafísica do belo, por 
conseguinte, peço que não se espere regras de técnica das artes 
isoladas. Aqui, tampouco quanto na lógica ou na ética, não se 
direciona a consideração para fins práticos na forma da instrução para 
agir ou o exercício. Ao contrário, nós filosofamos em toda parte, isto é, 
procedemos de modo puramente teórico. A estética relaciona-se com 
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a metafísica do belo como a física se relaciona com a metafísica da 
natureza. A estética ensina o caminho pelo qual o efeito do belo é 
atingido, dá regras às artes, segundo as quais elas devem criar o belo. 
A metafísica do belo, entretanto, investiga a essência íntima da beleza, 
tanto no que diz respeito ao sujeito que possui a sensação do belo 
quanto ao objeto que a ocasiona (MB, § 1, p. 24). 

Transparece aqui a influência de Kant, que, segundo Schopenhauer, 

revolucionou os estudos sobre o belo e a arte por introduzir uma visão mais descritiva 

em sua análise, se libertando da ilusória tentativa de prescrever regras que fossem 

capazes de determinar o que era o belo; por outro lado, Schopenhauer acreditava que 

Kant, como já havia ocorrido em outros domínios de sua filosofia (na teoria do 

conhecimento, por exemplo), não desenvolveu corretamente sua intuição por apegar-

se de forma demasiada à arquitetônica do seu pensamento que estava centrada na 

própria razão, por isso em sua investigação  

[...] ele parte, sempre, apenas da declaração de um outro, do juízo 
sobre o belo, não do belo mesmo. É como se o conhecesse apenas e 
tão somente de ouvir dizer, não imediatamente, parecido a um cego 
que altamente perspicaz, poderia, do que ouviu dizer das cores, 
compor uma doutrina sobre as mesmas (CFK, 2013, p. 613).  

O segundo motivo pelo qual o termo Metafísica do belo não é gratuito decorre 

do fato de que é sob o efeito da experiência do belo que se dá a contemplação/intuição 

estética. Esta possui dois lados: a) lado objetivo: refere-se à possibilidade do 

conhecimento da ideia por meio da elevação do sujeito do conhecimento, sobre todo 

interesse e consideração da vontade; b) lado subjetivo: refere-se à satisfação de 

conhecer sem os apelos da vontade, de forma independente dos mesmos.  

O próprio belo pode ser concebido, segundo o filósofo, de duas maneiras: 

como uma síntese de um conjunto de elementos que compõem o objeto e que 

exercem uma atração sobre o sujeito que o contempla e como um sentimento que é 

próprio do sujeito e que possibilita a recepção e a fruição da própria experiência 

estética. Essa é a versão estética da tese schopenhauriana segundo a qual o papel 

da filosofia é apresentar uma compreensão de como ocorre a conexão entre a 

experiência externa e a interna do ser humano com o mundo e consigo mesmo.  

O elemento desconcertante no que tange a isso é exatamente que a tragédia 

- descrita pelo filósofo como “o ápice da arte poética”, seja pela dificuldade gerada 

pela sua realização ou pela importância do objeto que aborda e o que ela revela sobre 
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o mesmo – não se enquadra na descrição oferecida pelo filósofo do efeito estético 

gerado pelas outras artes. Ainda que na tragédia, assim como ocorre em todas as 

artes representativas, a ideia seja igualmente aquilo que há de ser contemplado, nela 

não encontramos o atrativo, o elemento que convida o sujeito a se voltar para aquilo 

que irá contemplar e com o qual virá a se confundir por meio de uma integração 

harmônica; pelo contrário, nela o que há de ser contemplado (ainda que 

indiretamente) é a vontade7 em todo o seu ímpeto e violência, encarnada como Éris, 

agindo através de todos as aparências (neste caso personagens que representam a 

conduta humana) com o favor do erro e do acaso que lhe permitem espalhar o 

desentendimento e o conflito por todos os cantos. Como o próprio Schopenhauer 

enfatiza, ao tratar daquela que ele considerava ser a forma superior de tragédia 

(aquela onde os efeitos funestos enfrentados por seus personagens eram gerados 

sem a necessidade da ação de um tirano extremamente cruel ou de um destino cego, 

mas apenas pelo entrecruzamento de suas ações e anseios), a melhor tragédia é 

aquela que nos faz perceber que o terror que preenche a vida é algo do qual não 

podemos escapar, de modo que: “[...] Sentimo-nos assim horrorizados, já no meio do 

inferno” (Conf. MVR I, § 51, p. 295). Mas como aquilo que naturalmente é mais 

repugnante, repulsivo, pode atrair e fixar a atenção do sujeito para que assim ele 

possa ter e fruir uma experiência estética a seu respeito? Percebe-se claramente que 

a fruição estética obtida através da tragédia não ocorre sob o influxo e a dinâmica da 

experiência do belo. Mas então o que atua na mesma para que ela se configure como 

uma experiência estética? 

O texto de O mundo não é conclusivo sobre a questão. Contudo, ao longo 

dele, não apenas no terceiro livro, aparecem algumas indicações interessantes a 

respeito desta problemática. No primeiro livro de O mundo há a referência feita ao 

                                                 

 

7 Nominalmente o objeto da contemplação da experiência trágica é a ideia da humanidade, contudo, como sugere 

Nabais (Conf. 1997, p. 53) esta compreensão esta tensionada com a afirmação do próprio Schopenhauer de que na 

tragédia percebemos a atuação de uma mesma vontade em meio à multiplicidade das aparências e que somente 

ela, entre todas as formas de arte, exprime o mundo ele mesmo, é um sinal significativo acerca da natureza do 

mundo e da existência; Brum também observa que o filósofo chega a usar o vocabulário próprio de sua filosofia 

para designar a essência da tragédia: “é a vontade lutando consigo mesma, em todo horror de tal conflito. São as 

mesmas palavras que utiliza para definir a essência sofredora da Vontade” (Conf. 1998, p. 91). Isto parece sugerir 

que a tragédia mostra, ou melhor, aponta, em seu limite, para algo que está além da ideia. 
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personagem Horácio do Hamlet. Sua capacidade de suportar a dor sem perder a sua 

serenidade e nobreza torna-o um caráter sublime (a ligação entre a serenidade do 

caráter de Hamlet e o sublime possui uma relação direta com o sentido da experiência 

trágica e o efeito que é gerado a partir dela, mas isto só será explicitado 

posteriormente); no terceiro livro, mais especificamente no parágrafo trinta e nove, o 

filósofo trata do sublime. Assim como o belo, o sublime está associado a certos tipos 

de características que podem estar presentes tanto em fenômenos naturais como em 

objetos criados pelo ser humano. Tais características podem agir sobre os indivíduos 

despertando neles o sentimento do sublime e assim este se consolida como um vetor 

de um outro tipo de experiência estética. Mas o que diferencia fundamentalmente o 

belo do sublime? 

[...] no belo o conhecimento puro ganhou preponderância sem luta, 
pois a beleza do objeto, isto é, a sua característica que facilita o 
conhecimento da Ideia, removeu da consciência, sem resistência e 
portanto imperceptivelmente, a vontade e o conhecimento das 
relações a seu serviço; o que resta aí é o puro sujeito do 
conhecimento, sem nenhuma lembrança da vontade; no sublime, ao 
contrário, aquele estado do conhecimento puro é conquistado por um 
desprender-se consciente e violento das relações conhecidas como 
desfavoráveis do objeto com a vontade, mediante um livre elevar-se 
acompanhado de consciência sobre a vontade e o conhecimento que 
se relaciona com esta. Tal elevação tem de ser não apenas ganha com 
consciência, mas também mantida com consciência; daí ela ser 
continuamente acompanhada de uma lembrança da vontade, porém 
não a de um querer particular, individual, como temor e desejo, mas 
do querer humano em geral, na medida em que este é expresso 
universalmente em sua objetidade, o corpo humano (MRV I, § 39, p. 
233-34). 

Com tal esclarecimento Schopenhauer crê que a questão da diferenciação da 

percepção do belo e a do sublime está resolvida. Mas e quanto à natureza dos objetos 

belos e sublimes, como diferenciá-los? Já apresentamos anteriormente uma definição 

para aquilo que Schopenhauer considera um objeto belo. Este seria aquele objeto que 

“convida” o sujeito para contemplá-lo, que apresenta características que sejam 

reconhecidas como capazes de promover um aprazimento naquele que o observa. No 

caso do objeto sublime trata-se de algo diferente, pois a visão deste gera inicialmente 

uma reação de receio, medo e até mesmo de repulsa no sujeito que o contempla. 

Schopenhauer cita como exemplos de objetos potencialmente capazes de despertar 

o sentimento do sublime nos indivíduos as forças e fenômenos descomunais da 

natureza e grandes obras construídas pela humanidade no passado e no presente. 
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Ao se deparar com algo que facilmente lhe supera, pelo seu tamanho, força e alcance, 

o indivíduo se sente, em um primeiro momento, inferiorizado, acuado e ameaçado, 

porém, na medida em que se dá conta de que tudo aquilo que vê, por mais grandioso 

que pareça, só pode ser concebido enquanto tal a partir do suporte de sua própria 

capacidade representativa, sua relação com aquilo que observa se modifica. Com isso 

ocorre a elevação do sujeito sobre a representação da vontade contemplada, em 

outras palavras: a experiência do sublime.  

Esta conceituação do sublime tem muitos paralelos com a descrição feita pelo 

filósofo do efeito estético gerado pela tragédia. A ideia de uma relação conflituosa do 

sujeito com aquilo que é contemplado (a vontade), a visão terrorífica da poderosa 

vontade que anima e opõe entre si as aparências em que se manifesta e o impacto 

que ela causa em seu espectador, o afastamento e a elevação do último sobre a 

própria vontade; tudo isso parece apontar para o caráter sublime da experiência 

estética que ocorre na tragédia. Há mesmo uma única passagem em que o enlace 

entre o sublime e o trágico (o efeito da tragédia) é realizado por Schopenhauer. Isto 

ocorre quando o filósofo queria apresentar uma situação em que o sublime deixava 

de ser algo tênue para ganhar mais distinção  

Se agora também imaginamos essa região desnuda de plantas e 
mostrando apenas rochedos escarpados, então, mediante a 
completa ausência do orgânico necessário à nossa subsistência, 
a vontade já se angustia: o ermo assume um caráter 
amedrontador; nossa disposição se torna mais trágica: a elevação 
ao puro conhecer ocorre com abandono decisivo do interesse da 
vontade e, enquanto permanecemos no estado do puro conhecer, 
entra em cena de maneira bem distinta o sentimento do sublime (MRV 
I, § 39, p. 236). Grifos nossos. 

 Contudo, apesar de tais aproximações e desta última convergência, não 

ocorre uma associação direta e definitiva da experiência trágica com a experiência do 

sublime no texto de O mundo.  

1.11. A experiência trágica compreendida sob a égide do sublime 

A vinculação direta e explícita entre a experiência trágica e o sublime só seria 

estabelecida por Schopenhauer em Metafisica do belo, versão didática do terceiro livro 

de O mundo produzida por Schopenhauer e que ele utilizou para lecionar na 

universidade de Berlin em 1820. Neste texto ele afirma que:  
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“A impressão da tragédia, mais do qualquer outra coisa, pertence 
propriamente ao sublime. Livramo-nos não apenas dos interesses 
da Vontade – para nos manter contemplando puramente -, mas 
sentimo-nos instados a renunciar para sempre ao querer” (MB § 16, p. 
223). Grifos nossos. 

Portanto, aquilo que estava insinuado sem, no entanto, ser diretamente 

assumido na primeira edição de O mundo agora se torna explícito: o efeito estético 

produzido pela tragédia se enquadra no âmbito da experiência do sublime o que está 

assinalado, novamente no texto schopenhauriano, pela ideia de uma relação 

conflituosa, de oposição, entre o espectador e o objeto contemplado esteticamente e 

de uma separação/elevação, do primeiro em relação ao último.  

Mas a consolidação desta interpretação só ocorre de fato no texto dos 

Suplementos que Schopenhauer publicou como comentários ao texto de O mundo em 

sua segunda edição (1844). No capítulo trinta e sete, na parte destinada aos 

comentários sobre a sua concepção da tragédia, o filósofo reforça, esclarece e amplia 

o seu alcance ao afirmar que: 

Nosso agrado pela tragédia não pertence ao sentimento do belo, 
senão ao do sublime, e ao grau mais alto deste sentimento. Pois, tal 
como diante do espetáculo do sublime na natureza nos apartamos do 
interesse da Vontade, para nos comportarmos como puros 
espectadores, diante das catástrofes trágicas nos apartamos da 
vontade de viver. Na tragédia nos é apresentado o lado terrível da vida, 
a miséria da vida, o domínio do acaso e do erro, o fracasso do justo, o 
triunfo da maldade: é colocada diante de nossos olhos a índole do 
mundo que se opõe à nossa Vontade. Diante deste espetáculo nos 
sentimos exortados a abandonar nossa vontade de viver, a deixar de 
querer e de viver (p. 418). 

Mas como o conhecimento e a elevação sobre a vontade que é proporcionada 

pela experiência trágica é produzida? Como tal efeito, produzido por uma experiência 

estética, pode atuar sobre a vontade de seu espectador, levando-o a renunciar a seus 

propósitos, resignar-se e tornar-se alheio aos seus apelos? Que tipo de perspectiva 

sobre a vida tal experiência nos traz? O texto dos Suplementos oferece respostas 

muito instigantes que reforçam a relevância do tema da tragédia no contexto da 

filosofia de Schopenhauer e indica como ele se vincula às reflexões que ela realizará 

no âmbito da ética.  

1.12. A experiência trágica, o sublime e a resignação  
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Na continuidade do capítulo trinta e sete dos Suplementos Schopenhauer vai 

“ligando os pontos” que vão definindo e explicitando melhor o sentido de sua 

concepção da tragédia. Se no texto do primeiro tomo de O mundo Schopenhauer já 

havia assinalado o caráter terrorífico da tragédia, destacando também que o que ela 

proporcionava, atravessando o principium individuationis, era uma visão da própria 

vontade em um terrível conflito consigo mesma; e, além disso, também indicava que 

o sujeito da experiência trágica, diante de tal visão, se elevaria sobre esta, que se 

oporia à sua própria vontade, e dela se afastaria conscientemente, repudiando-a e 

renunciando aos seus impulsos, o que significa atribuir ao espetáculo trágico o poder 

de conduzir os indivíduos à resignação; nos Suplementos o conjunto desta 

experiência passa a ser compreendida no âmbito do sublime. Em relação a isso é 

significativo que o filósofo especifique que o que se apresenta na experiência trágica 

seja o sublime dinâmico, uma variante desta experiência estética que também pode 

se apresentar como sublime matemático. Enquanto este último supõe a contraposição 

entre o gigantesco imensurável contemplado na natureza (sendo obra da natureza ou 

humana) e o seu espectador, o primeiro envolve a contraposição entre a visão da 

vontade que se entredevora e o seu espectador, que nos eleva: “por sobre a vontade 

e o seu interesse e dispõe o nosso ânimo de tal forma que encontramos satisfação na 

vista daquilo que contradiz diretamente a vontade” (§ 37, pag. 520).   

O conhecimento proporcionado pela intuição estética do espetáculo trágico a 

respeito do caráter autofágico da vontade e a consequente elevação de seu 

espectador sobre a mesma conduzem, por fim, à resignação. 

O que confere a todo trágico, não importa a figura na qual apareça, a 
peculiar tendência à elevação é o brotar do conhecimento de que o 
mundo, a vida não pode proporcionar-nos prazer verdadeiro algum, 
portanto, nosso apego a ela não vale a pena: nisto consiste o espírito 
trágico: ele conduz por consequência à resignação (MVR II § 37, p. 
520).  

A história da recepção da metafisica belo de Schopenhauer, em muitos 

momentos, ficou marcada por visões que destacaram uma dificuldade de entender 

como a arte, geralmente descrita (inclusive por Schopenhauer) como uma forma de 

júbilo, poderia ao mesmo tempo negar ou rechaçar a vontade, isto é, a vida. Michael 

Tanner, por exemplo, destaca que há uma certa contradição na ideia de que arte 

nasceria de uma contemplação desinteressada das coisas da vida e ao mesmo 
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exigiria uma atenção tão concentrada em relação a esta mesma vida. Como posso 

me afastar de algo em relação ao qual tenho de estar tão ligado? Tanner também 

suspeita, como muitos outros intérpretes de Schopenhauer, que há uma satisfação 

positiva subjacente, e não reconhecida enquanto tal, por detrás da suposta 

negatividade da contemplação estética (Conf. 1998, p. 35). Uma possível resposta 

schopenhauriana a isto, que não está isenta de dificuldades, poderia sustentar que a 

vontade é definitivamente um mal enquanto está expressa no âmbito das coisas 

individuais, isto é, imperfeitamente manifestada no mundo sob o efeito do principium 

individuationis, quando contemplada na forma de ideia, deixa de ser um mal ao menos 

enquanto, em tal estado, ela não mais atua como um estímulo à sua afirmação pura 

e simples. É essa liberação do ímpeto da vontade, obtida no contexto da 

contemplação estética, que o filósofo poderia considerar como uma satisfação. Trata-

se exatamente da experiência do sublime. É exatamente em relação a isso que cabe 

a observação de Philonenko, segundo a qual a arte se inscreve em um movimento de 

esclarecimento sobre o mundo que se converte também em um movimento de 

negação do mesmo (e consequentemente de negação da vontade) (Conf. 1989, 206).    

No que tange à maioria das artes, a ênfase dada pela análise de 

Schopenhauer recai sobre um olhar que seja capaz de se elevar sobre os interesses 

da vontade e que seja suficiente para proporcionar ao sujeito da experiência estética 

uma visão objetiva que lhe compraza e o liberte do aguilhão da vontade, ao menos 

enquanto a contemplação estética permanecer ativa; no caso da tragédia o que 

parece estar em jogo é algo diferente. Em primeiro lugar, o conhecimento 

proporcionado pela experiência trágica não está ligado a um olhar que, embora 

objetivo, se ligue àquilo que contempla por uma relação de harmonia; em segundo 

lugar, o seu efeito parece ser direcionado a uma rejeição/renúncia mais direta, 

decidida e consciente da vontade do que ocorre nas demais artes, ao menos é isso 

que o texto schopenhauriano, tanto de O mundo como dos Suplementos, sugere. 

Nela, os poderosos motivos que movem a vontade são substituídos pelo 

conhecimento perfeito da essência do mundo e isto “produz a resignação, a renúncia, 

não apenas da vida, mas de toda Vontade de vida mesma” (MRV I, § 51, p. 293). Por 

outro lado, “perante tal visão nos sentimos instados a desviar-nos da nossa Vontade 

de vida, a não mais querer e amar a vida” (MRV II, § 37, p. 520). Por fim uma última 

passagem reforça tal ideia 
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Portanto, a verdadeira tendência da tragédia, o fim último da 
exposição intencional do sofrimento da humanidade, permanece 
sendo o desvio da Vontade de vida, inclusive lá onde essa elevação 
resignada do espírito não nos é mostrada no herói mesmo, mas 
meramente estimulada no espectador pela visão do grande sofrimento 
imerecido, ou mesmo merecido (p. 522).  

As passagens nos apresentam uma sabedoria trágica que, por meio de uma 

intuição fundamental, nos induz a uma renúncia dos anseios da vontade e mesmo da 

própria vontade de vida. Tal renúncia pressupõe, sem dúvida, uma conversão da 

vontade, de uma vontade que quer a vida para outra que não mais a almeja. Até que 

ponto esta abordagem antecipa e se insere no âmbito daquilo que Schopenhauer 

denomina como negação da Vontade? Será a tragédia uma exceção às demais artes 

onde, segundo o autor, realiza-se apenas uma lúdica e transitória fuga do caráter 

problemático da vida, onde o espetáculo representado é custeado pelo próprio artista 

que, portanto, não corta os seus males pela raiz? A busca de uma resposta para esta 

pergunta nos levará, a seguir, a avaliar a relação existente entre ética e metafísica do 

belo no pensamento de Schopenhauer e a uma tentativa de, por meio da mesma, 

entender que papel a reflexão schopenhauriana atribui à experiência trágica neste 

particular.  

1.13 A experiência trágica como elemento de passagem entre a metafísica do 
belo e a ética schopenhauriana 

Muitos autores já destacaram a vinculação existente entre a metafísica do belo 

e a ética schopenhauriana. O distanciamento proporcionado pela arte - via 

contemplação estética - em relação à vontade de vida e a consequente elevação da 

visão de seu sujeito para além dos interesses da mesma, certamente é um movimento 

que se inscreve no âmbito de uma ideia de recusa/renúncia da Vontade. Tal 

movimento atingirá o seu ápice com a noção de negação da Vontade que será 

apresentada por Schopenhauer no quarto livro de O mundo. Sobre tal movimento 

Philonenko afirma que 

[...] Todas as artes tem uma finalidade comum: esclarecer o mundo. O 
ser se diz de muitas maneiras: é a verdade da diversidade estética. 
Pois bem, esta finalidade universal constitui as artes na imagem e 
negação do mundo [...] Espelho do mundo, a arte busca energia para 
superá-lo (1989, p. 205-06). 
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Mas este movimento não ocorre em mão única. No final do terceiro livro de O 

mundo Schopenhauer faz uma análise crítica do papel da arte e conclui que 

Esse lado do mundo conhecido de maneira pura, bem como a 
repetição dele em alguma parte, é o elemento do artista. Ele é cativado 
pela consideração do teatro da objetivação da vontade: detém-se nele, 
sem se cansar de considerá-lo expô-lo repetidas vezes; entrementes, 
ele mesmo arca com os custos da encenação deste teatro, noutras 
palavras, ele mesmo arca com os custos da encenação nesse teatro, 
noutras palavras, ele mesmo é a vontade que objetiva a si mesma e 
persevera no sofrimento sem fim. Aquele conhecimento profundo, 
puro e verdadeiro da essência do mundo se torna um fim em si para o 
artista, que se detém nele. Eis por que tal conhecimento não se 
torna para ele um quietivo da vontade, não o salva para sempre 
da vida, mas apenas momentaneamente, contrariamente (como 
veremos no livro seguinte) ao santo que atinge a resignação; 
ainda não se trata, para o artista, da saída da vida, mas apenas de um 
consolo ocasional em meio a ela, até que sua força é aí incrementada, 
ele finalmente cansa-se do jogo, e se volta para o sério (MVR I, § 52, 
p. 309). Grifos nossos. 

É deste modo que Schopenhauer encerra a sua apresentação da Metafísica 

do belo e prepara o caminho para o quarto e último livro de O Mundo. Fica patente a 

intenção do filósofo de diferenciar o sentido da experiência estética da experiência 

ética, assim como ele as concebia. Mas como isso toca a questão da concepção 

schopenhauriana da tragédia que estamos abordando? Na verdade, tudo isto vem 

apenas reforçar o caráter sui generis da tragédia, a suprema arte poética, na 

metafísica do belo e na filosofia de Schopenhauer como um todo. A resignação, 

apontada pelo filósofo como o elemento próprio envolvido na experiência ética do 

santo e que a diferenciaria da experiência estética, já é apontada no texto de O mundo 

como a finalidade última da experiência trágica. Com isso ela se torna um elemento 

fundamental na passagem entre a metafísica do belo e a ética schopenhauriana o que 

é claramente atestado pelo texto da preleção Metafísica do Belo 

O sofrimento da humanidade como ele advém de ambas as fontes é 
exposto pela tragédia: se a primeira fonte for mais utilizada têm-se a 
tragédia do destino; se for a segunda, têm-se a tragédia de caráter. A 
Vontade, que vive em todos os indivíduos de forma violenta, noutro 
mais fracamente; por meio da luz do conhecimento, aqui é trazida 
mais, lá menos, à consciência. Suas exteriorizações são assim 
amenizadas; por fim, é-nos mostrado que, em indivíduos isolados, 
esse conhecimento, por intermédio do próprio sofrimento, pode ser 
liberado e incrementado de tal maneira que atinge um ponto em que 
ocorre uma súbita mudança de todo o modo de conhecimento, o todo 
do fenômeno não ilude mais e vê através de sua forma – o principium 
individuationis. Teremos uma noção mais nítida e precisa de 
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semelhante mudança no conhecimento justamente na Ética. (MB, 
§ 16, p. 222). Grifos nossos. 

Porém, também nas tragédias em que finalmente essa apoteose 
verdadeira ou transfiguração do herói não nos é trazida diante dos 
olhos, mas vemos sucumbirem justamente apenas os mais nobres 
excelsos, violentados pelo destino ou pelos perversos e maus (como 
em Lear), é indicada ao espectador a resignação durante toda a 
exposição, ele é instado a renunciar ao querer num mundo tão terrível 
que, assim, de certa maneira tem por regentes o acaso, o erro, a 
maldade; toda a exposição trágica é para o espectador um chamado 
à resignação, à negação livre da Vontade de vida. Somente a ética 
pode tornar tudo isso mais compreensível (Ibidem, p. 223). Grifos 
nossos. 

A tragédia, portanto, traz em seu bojo a possibilidade de uma experiência que 

pode ser descrita como uma indutora da negação da Vontade, embora pertença, pela 

sua forma e linguagem, ao âmbito da metafísica do belo. Esta, para Schopenhauer 

[...] investiga a essência íntima da beleza, tanto no que diz respeito ao 
sujeito que possui a sensação do belo quanto ao objeto que a 
ocasiona. Em consequência, investigaremos aqui o que é o belo em 
si, vale dizer, o que ocorre em nós quando o belo nos emociona e 
alegra (MB, § 1, p. 24). 

Contudo, a tragédia, em certos aspectos, é uma exceção a esta regra porque 

está vinculada ao sublime e enquanto tal não está ligada à observação daquilo que 

nos alegra, pelo contrário, é a visão do horror, que ela, no entanto, precisa superar 

para converter o medo e o terror em experiência estética. É exatamente esta dupla 

especificidade da tragédia: ter como objeto o cúmulo da dor e do sofrimento humanos 

e ser regida pelo sublime, que explica a sua ligação com a ética schopenhauriana e 

os seus conceitos mais fundamentais. Na sequência analisaremos melhor tal ligação. 

1.14 A ética schopenhauriana e a questão da negação da vontade 

Schopenhauer começa o quarto livro de O mundo afirmando que a 

investigação que seria realizada ali era de suma importância, pois envolvia a análise 

da conduta humana. Não há, para o autor, um tema mais relevante para os indivíduos 

do que aquele que se interroga sobre os motivos e móveis que estão por detrás de 

suas ações. Por outro lado, o filósofo faz questão de esclarecer que sua ética não 

pretendia prescrever a virtude supondo que esta pudesse ser ensinada por meio de 

argumentos abstratos. Velle non discitur, isto é, a virtude não pode ser ensinada, a 

verdadeira virtude deriva de um conhecimento intuitivo e imediato que brota das 
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profundezas da vontade e não depende do nosso arbítrio, logo o caminho escolhido 

pelo autor para apresentar a sua ética é o descritivo.  

A questão fundamental em torno da qual gira toda problemática relacionada à 

sua ética foi resumida na epígrafe do último livro de O mundo: “Alcançando o 

conhecimento de si, afirmação ou negação da Vontade de vida”. Contudo, já no 

parágrafo trinta e cinco, no terceiro livro, Schopenhauer afirmava: “Só a vontade é: ela 

é a coisa em si, a fonte de todas as aparências. O seu autoconhecimento e, daí, a sua 

decisão pela afirmação ou negação são o único acontecimento em si” (p. 212). Mas 

no que consistem, fundamentalmente, a afirmação e a negação da Vontade? 

A vontade afirma a si mesma, significa: quando em sua objetividade, 
ou seja, no mundo e na vida, a própria essência lhe é dada plena e 
claramente como representação, esse conhecimento não obsta de 
modo algum seu querer, mas exatamente esta vida assim conhecida 
é também enquanto tal desejada; se até então sem conhecimento, 
como ímpeto cego, doravante com conhecimento, consciente e 
deliberadamente, - O oposto disso, a NEGAÇÃO DA VONTADE DE 
VIDA, mostra-se quando aquele conhecimento leva o querer a findar, 
visto que, agora, as aparências individuais conhecidas não mais fazem 
efeito como MOTIVOS do querer, mas o conhecimento inteiro da 
essência do mundo, que espelha a vontade, e provém da apreensão 
das IDEIAS, torna-se um QUIETIVO da vontade e, assim, a vontade 
suprime a si mesma livremente (MVR I, § 54, p. 329-30). 

Schopenhauer garante que, para aqueles em quem a Vontade se afirmou e 

que com ela se identificaram, a perspectiva de uma continuidade da vida sempre lhes 

estaria garantida já que a morte só atinge o indivíduo, mas nunca a vontade que 

constitui a sua essência. Já a negação da vontade é um fato raro, bastante incomum, 

que aponta para a supressão da aparência através da qual a vontade manifesta-se no 

espaço e no tempo. Mas como isso pode ocorrer? Qual é a participação do indivíduo 

e de seu arbítrio em tal experiência? Ela pode ser considerada como um exemplo de 

ação livre? Schopenhauer afirma a esse respeito que  

[...] a liberdade propriamente dita, isto é, a independência do princípio 
de razão pertence tão somente à vontade como coisa em si, não à sua 
aparência, cuja forma essencial em toda a parte é o princípio de razão, 
o elemento da necessidade. O único caso no qual aquela liberdade 
também pode tornar-se imediatamente visível na aparência é aquele 
em que põe fim ao que aparece; ora, devido ao fato de a mera 
aparência, o corpo vivo, ser um membro na cadeia das causas, 
continuando a existir no tempo, que contém apenas aparências, 
resulta disso que o corpo entra em contradição com a vontade que se 
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manifesta a si mesma através desta aparência, na medida em que a 
vontade nega o que a aparência expressa (MVR I, § 70, p. 466). 

Logo, a negação da vontade não resulta de uma escolha livre por parte do 

indivíduo, fruto do exercício de um liberum arbitrium indifferentiae, pois é a própria 

vontade e não o indivíduo, sua manifestação imperfeita no tempo, que a partir da 

relação que estabelece com o conhecimento, em suas profundezas, se “decide” pela 

sua negação. Em outras palavras: a negação da vontade resulta de um processo que 

se desenrola no interior da própria vontade e que não depende do nosso arbítrio e que 

muito menos está inteiramente ao alcance de nossa compreensão. Descrita pelo 

filósofo como a única experiência em que a liberdade, por direito uma propriedade que 

pertence à vontade em si mesma, manifesta-se no plano da aparência, a negação da 

vontade poderia ser descrita do mesmo modo como aquela, isto é, como um mistério. 

A negação da vontade é apresentada por Schopenhauer como a solução para 

o dilema da vontade sofredora que ao se afirmar no mundo da aparência se volta 

contra si mesma, gerando conflito, descontentamento e sofrimento. Se na metafísica 

do belo o gênio foi apresentado como o sujeito privilegiado da experiência estética, na 

ética o santo é o sujeito que ocupa uma posição central, pois é nele que uma 

contradição da vontade consigo mesma, gera uma forma de conduta que não mais a 

afirma. Ânsia por poder e domínio, egoísmo exacerbado até a negação do “outro”, 

busca do prazer sensível através de todos os meios possíveis e imagináveis, são 

exemplos de condutas que expressam a afirmação da vontade. O santo, pelo 

contrário, apresenta condutas que representam uma renúncia a tudo aquilo que é mais 

caro à afirmação da vontade: busca da vida mais simples, do abandono da perspectiva 

individualista, da renúncia do prazer e mesmo de todo tipo de conforto e de bem-estar 

pessoal. Aprofundando a sua análise, Schopenhauer indica que há, acima de tudo, 

uma diferença fundamental entre a experiência do gênio e a do santo 

Deve-se recordar do terceiro livro que a alegria estética no belo 
consiste em grande parte no fato de que nós, ao entramos no estado 
depura contemplação, somos por instantes libertos de todo querer, isto 
é, de todos os desejos e preocupações: por assim dizer livramo-nos 
de nós mesmos, não somos mais o indivíduo que conhece em função 
do próprio querer incansável, correlato da coisa isolada, para o qual 
os objetos se tornam motivos, mas somos o sujeito eterno do 
conhecer, correlato a Ideia, purificado de vontade: sabemos que tais 
momentos em que somos libertos do ímpeto furioso da vontade, e, por 
assim dizer, nos elevamos acima da densa atmosfera terrestre, são os 
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mais ditosos que conhecemos. Daí podermos supor quão bem-
aventurada deve ser a vida de uma pessoa cuja vontade é 
neutralizada não apenas por instantes, como na fruição do belo, mas 
para sempre, sim, inteiramente extinguida, exceto naquela última 
chama que conserva o corpo e com este será apagada. Uma tal 
pessoa, que, após muitas lutas amargas contra a própria 
natureza, finalmente a ultrapassou por inteiro, subsiste somente como 
puro ser cognoscente, espelho íntimo do mundo (MVR I, § 68, p. 452-
53). Grifos nossos. 

É interessante notar como o conhecimento independente do princípio de 

razão, que o atravessa para revelar a vontade sem parte dos véus que a recobrem 

em sua aparência, acompanha tanto a experiência do gênio como a do santo, mas 

ainda assim Schopenhauer insiste em mostrar que há entre elas uma diferença 

fundamental: a experiência do sofrimento que, para além da contemplação da vontade 

de um modo objetivo, permite a sua “quebra” e proporciona ao santo a possibilidade 

de afastar-se mais definitivamente de seu espectro afirmador. Segundo o filósofo 

existem dois caminhos ou vias que podem conduzir à negação da vontade: o primeiro 

é o do conhecimento, o segundo é o do sofrimento, mas, como já foi indicado acima, 

há algo que torna a segunda via algo especial em relação à primeira 

[...] o sofrimento em geral trazido pelo destino torna-se um 
segundo caminho para atingir a negação; sim, podemos assumir 
que a maioria das pessoas só chega ao mencionado fim por esta 
via, e que é o sofrimento pessoalmente sentido, mas não o 
meramente conhecido, o que produz com mais frequência a 
completa resignação, e na maioria das vezes com a proximidade 
da morte. Em realidade, só entre alguns poucos o simples 
conhecimento que transpassa o principium individuationis é suficiente 
para conduzir a negação da vontade, primeiro ao produzir a mais 
perfeita bondade na disposição de amor universal à humanidade, por 
fim ao permitir reconhecer em todo sofrimento do mundo o próprio 
sofrimento. Mesmo aqueles que se aproximam deste ponto, o estado 
tolerável da pessoa, a adulação do momento, as promessas da 
esperança, a satisfação da vontade que se oferece sempre de novo, 
isto é, a satisfação do prazer, são quase sempre um obstáculo à 
negação da vontade e uma constante sedução para a sua renovada 
afirmação. Nesse sentido tais tentações sempre foram personalizadas 
na figura do diabo. Por conseguinte, na maioria dos casos a 
vontade precisa ser quebrada pelo mais intenso sofrimento 
pessoal, antes de a sua autonegação entrar em cena. (MVR I, § 68, 
p. 454-55). Grifos nossos. 

A partir disso é possível retornar ao tema da tragédia e de sua ligação com a 

ética schopenhauriana e seu ponto máximo: a negação da vontade. 

1.15 A relevância da tragédia na filosofia schopenhauriana 
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Há uma ampla gama de obras que já abordaram a questão da tragédia no 

âmbito da filosofia de Schopenhauer, ora tratando-a como uma questão fundamental, 

ora como mais uma das questões que o filósofo abordou em seus escritos. Neste 

trabalho há um esforço para mostrar que a tragédia possui um papel importante não 

apenas no âmbito da metafísica do belo, mas no seu pensamento como um todo. No 

entanto, isto não quer dizer que a categoria da tragédia tenha alguma prerrogativa 

especial no pensamento único concebido pelo filósofo, afinal isto contrariaria uma das 

premissas mais importantes que o instituiu, a saber:  

[...] que cada parte tanto conserva o todo quanto é por ele conservada, 
nenhuma é a primeira ou a última, o todo ganha em riqueza mediante 
cada parte, e a menor parte não pode ser plenamente compreendida 
sem que o todo já o tenha sido previamente (MVR I, Prefácio da 1ª 
edição, XXVI).  

Apesar disso, acreditamos que a análise da concepção schopenhauriana da 

tragédia pode nos ajudar a entender melhor alguns aspectos importantes de tal 

pensamento e o modo como ocorre o encadeamento dos elementos que o constituem, 

além de indicar para onde ele aponta. Para demonstrar tal tese partimos do texto do 

livro três onde o filósofo afirma que a tragédia seria “o ápice da arte poética”, que nos 

ofereceria “uma indicação significativa da índole do mundo e da existência” e que, 

além disso, nos proporcionaria uma representação que nos mostraria que “em todos, 

o que vive e aparece é uma única e mesma vontade, cujas aparências, entretanto, 

combatem entre si e se entredevoram”. Nestas passagens percebe-se que a tragédia 

é o momento em que o movimento crescente de exposição da vontade alcança o seu 

ápice. É nela também que tal visualização conduziria a uma possibilidade de seu 

rechaço. Isto é atestado quando o filósofo afirma que o principal objetivo e alvo da 

tragédia é produzir “a resignação, a renúncia, não apenas da vida, mas de toda 

vontade de vida mesma”. Esta última passagem, em especial, mereceu nossa atenção 

por indicar uma possível ligação entre a metafísica do belo e a ética schopenhauriana 

que se realizaria sob o efeito gerado pelo espetáculo trágico, ele mesmo inserido em 

um contexto estético, mas apontando para algo que se liga, no pensamento de 

Schopenhauer, ao âmbito da ética: a ideia de renúncia, de negação da vontade. Um 

elemento que se mostrou importante para nossa investigação foi a possibilidade de 

entender o efeito estético produzido pela tragédia sob a égide do sublime, algo que 
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está apenas indiretamente subentendido no texto de O mundo e que se explicita na 

preleção Metafísica do belo e, principalmente, nos Suplementos.  

O fato do efeito da tragédia estar relacionado ao sublime e não ao belo tem 

relação com o objeto da tragédia que é distinto daquele com o qual se ocupam as 

demais artes. Enquanto as artes em geral se ocupam com a contemplação da bela 

natureza e da sua reprodução em obras duráveis - o que inclui o comprazimento do 

contemplador em relação ao objeto contemplado e a sua união harmoniosa com o 

mesmo – na tragédia o que é contemplado é a vontade em conflito consigo mesma 

no seu mais elevado grau de objetidade: a ideia da humanidade. Em tal experiência 

não haveria nenhum atrativo que atuaria sobre o sujeito em relação ao objeto que ele 

contemplaria, pelo contrário, tal objeto seria “a visão do horror”, por isso, neste caso 

a experiência estética envolveria um afastamento seguido por um rechaço daquilo que 

é contemplado e o aprazimento por ela gerado estaria ligado à possibilidade de uma 

elevação do sujeito sobre o objeto contemplado.  

De fato, procede que Schopenhauer tenha aproximado o sublime do belo, 

chegando a tratá-lo como uma gradação mais elevada do mesmo (Conf. MRV I, § 39, 

p. 235-36), contudo, ele também estabelece distinções importantes a respeito dos 

objetos que seriam capazes de despertar em nós os sentimentos do belo e do sublime 

e, na já citada célebre passagem da Metafísica do belo, destaca que a impressão 

gerada pela tragédia pertence propriamente ao sublime o que é reforçado pelo texto 

dos Suplementos. 

Na verdade, toda esta retomada do percurso que já havíamos percorrido até 

aqui foi necessária para preparar aquele que será o momento mais importante deste 

capítulo. Este envolverá a análise de como a tragédia, a partir das suas 

especificidades, pode se tornar um elo de transição entre a metafísica do belo e a 

ética schopenhauriana e até se inserir em um contexto que diz respeito ao movimento 

mais importante e radical da filosofia de Schopenhauer: o processo de viragem ou de 

negação da vontade. 

1.16 Tragédia e negação da vontade 
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Alexis Philonenko foi um dos autores que destacou a importância da tragédia 

na trama do pensamento schopenhauriano. Em Schopenhauer: uma filosofia da 

tragédia ao analisar os fundamentos do pensamento schopenhauriano o autor conclui 

que  

Nos parágrafos que se seguem ao parágrafo cinquenta e seis de O 
mundo, Schopenhauer escreveu páginas maravilhosas para ilustrar o 
pessimismo. Mas ao lê-las atentamente nos veremos obrigados a 
reconhecer que a beleza do estilo se sobrepõe à originalidade do 
pensamento. Não parece ser a verdadeira originalidade de 
Schopenhauer, que consiste em descobrir na tragédia os fundamentos 
do pessimismo (1989, p. 291). 

 Em outra passagem Philonenko precisa qual seria a intuição que, no seu 

entender, expressaria melhor a coincidência existente entre a visão do mundo e da 

vida apresentada pela filosofia de Schopenhauer e aquela que se faria presente na 

tragédia 

Em cada momento da análise da fenomenologia da vida ética, seja ao 
reconhecer que a vida não tem finalidade, que a história é um tecido 
de contrasentidos e de morte, etc.; se anuncia a tragédia. Da viajem 
ao nosso interior voltamos estranhos a nós mesmos, encontramos a 
exata definição da tragédia: é a excisão da vida e da consciência, 
caindo uma fora da outra. Não há tragédia maior que ter que concluir 
tal viajem, onde apenas o que nos resta é ser o espectador impassível 
de uma vida onde somos, para o nosso pesar, os atores (1989, p. 286).  

O descompasso entre a consciência e a vida, o desencontro entre a 

expectativa do indivíduo perante a vida e o que ela é efetivamente, a própria sensação 

de impotência que brota da verificação de que a dinâmica da vida é independente do 

nosso arbítrio, todas essas constatações indicam o divórcio da vida consigo mesma 

em vários aspectos. Contradição, oposição, perplexidade e desencanto são 

elementos que coincidem com a visão que Schopenhauer atribui à tragédia e àquela 

que a sua própria filosofia sustenta sobre a vida em geral.    

Philonenko também criou uma interpretação muito interessante a respeito da 

concepção do sublime que foi desenvolvida por Schopenhauer e que, segundo ele, 

representa uma releitura modificada da visão que Kant havia apresentado sobre esta 

categoria estética (que, para Kant, conduziria a uma experiência moral). 

Schopenhauer não encontra no sentimento do sublime o caminho da 
vocação, mas o do destino ético, que se revela na razão prática, na 
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medida em que na mediação da impotência física e intelectual produz 
o sentimento do respeito e faz com que nos voltemos a nós mesmos. 
O que o autor do Mundo descobre nisto é uma separação quase 
mística que, por exemplo, nos permitiria compreender a beleza das 
mulheres sem, no entanto, desejá-las. Assim, o respeito que é 
suscitado pelo destino é substituído pela indiferença metafísica. 
Certamente concede ao sentimento do sublime um grande valor, mas 
se separa de Kant ao desejar que nos chame a consciência de nosso 
destino prático e de nossa grandeza no porvir; não quer ver senão a 
indiferença, a despreocupação e anuncia, ao fazê-lo, as últimas 
páginas de O Mundo. (1989, p. 181). 

O autor também cita uma passagem dos Parerga onde Schopenhauer afirma 

que “o prazer estético é fruto da supressão momentânea das tensões e insatisfações 

que são geradas pela legião de desejos que carregamos dentro de nós e que 

ordinariamente nos dominam”. Por isso, Philonenko conclui que “[...] o fim da arte é a 

indiferença a respeito da existência e se a filosofia é uma arte, o que seria necessário 

demonstrar, sua suavidade, consistiria em nos conduzir ao fastio da vida e a única 

esperança da morte absoluta” (1989, p. 183). Mas se as artes em geral tendem a nos 

levar à indiferença em relação à vida tomada como vontade afirmativa - já que o seu 

papel é desativar o mecanismo do desejo, fazer parar a “roda de Ixion” - o que dizer 

da tragédia? Ela se insere ainda mais profundamente neste movimento, pois ao 

representar a ideia da humanidade, nos revela, através dela, a vontade em conflito 

consigo mesma, o que pode levar a um afastamento, rechaço e elevação do sujeito 

da experiência trágica em relação a esta própria vontade. Nas artes em que prevalece 

a contemplação sob o efeito do belo, a indiferença em relação à vontade é obtida pela 

contemplação da ideia pelo sujeito e pela posterior fusão entre ambos; na tragédia, 

onde a experiência estética se dá sob o signo do sublime, ocorre a contemplação da 

vontade em relação a qual o sujeito sente inicialmente uma repulsa, mas, que ao ser 

superada pela elevação do mesmo sobre esta, se manifesta por fim como indiferença, 

recusa, renúncia à ela. A partir disso podemos reler a citação de Philonenko e 

compreender que se a indiferença metafísica introduzida pelo sublime é uma 

antecipação do processo radical de viragem ou de negação da vontade que é 

apresentado no final de O mundo, a tragédia, espaço de atuação da experiência do 

sublime, está diretamente envolvida neste movimento. 

Bryan Magee em Schopenhauer também faz uma análise muito interessante 

da concepção de tragédia desenvolvida por Schopenhauer. Segundo ele, o filósofo 
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Considerava que a tragédia era a expressão mais elevada do drama 
poético, mas por uma razão surpreendente. Pelo que sabemos de sua 
filosofia em geral, poder-se-ia pensar que ela sustentaria que a 
tragédia nos comovia de forma especial porque colocaria diante dos 
nossos olhos o “naufrágio total, inevitável e irremediável” que esse era 
o fim que estava destinado a todos nós. Mas não é assim. A razão 
pela qual ela nos chega de uma modo tão profundo é que 
desperta em nós a consciência da possibilidade que temos de 
enfrentar nosso próprio ser. Isto é, adivinhamos através dela a 
possibilidade de nossa libertação da escravidão da vontade de 
viver, fora do reino da resposta estética. (1991, p. 196-97). Grifos 
nossos.  

Chama a atenção que Magee tenha destacado em seu comentário a ideia de 

que a tragédia poderia abrir o caminho para uma possível libertação do domínio que 

o indivíduo sofre por parte da vontade e que tal possibilidade residiria em algo que 

não pertenceria ao âmbito da resposta estética. Há aqui a ideia de que alguma coisa 

que ocorre no âmbito da experiência trágica não está restrita e nem pode ser explicada 

estritamente como fruto de um efeito estético. Trata-se do resultado da visão da 

unicidade da vontade em meio aos fenômenos e ao afastamento e a elevação que ela 

proporciona ao sujeito em relação à mesma, isto é, experiência do sublime. Desta 

decorre que 

Em toda tragédia há um ponto em que se nega a vontade de viver. 
E em toda representação eficaz, o momento de maior 
introspecção do público, um silêncio mágico diferente de 
qualquer outro fenômeno de massas. A resignação da vontade de 
viver por parte de seus personagens reais – a compreensão de cuja 
possibilidade se transmite tão penetrantemente nestes momentos 
supremos – é aquilo a que está destinada a filosofia de Schopenhauer 
(1991, p. 197). Grifos nossos. 

Assim como Philonenko, Magee também percebe uma ligação entre a 

tragédia e as reflexões éticas realizadas por Schopenhauer, especialmente aquelas 

que aparecem no final de O mundo e que apontam uma “solução” para o dilema da 

vontade sofredora. Trata-se da negação ou viragem da vontade que Schopenhauer, 

nos Suplementos, já vê sendo representada no âmbito da tragédia.  

Mencione-se aqui que o autêntico efeito trágico da catástrofe, 
portanto, a resignação e elevação espiritual do herói por ele produzida, 
raras vezes é tão puramente motivado e nitidamente expresso quanto 
na ópera Norma, em que ele ocorre no dueto “Qual cor tradisti, qual 
cor perdisti” (“O coração que traíste, o coração que perdeste”), no qual 
a conversão da vontade é nitidamente indicada através da súbita 
calma introduzida na música. (MRV II, § 37, p. 522-23). Grifos 
nossos. 
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Percebe-se que o silêncio, uma pausa na música ou na trama apresentada é 

a indicação de que neste momento a vontade se virou, foi convertida de uma vontade 

que até então se afirmava para uma vontade que se nega. Assim, os heróis das 

tragédias que aparecem em um primeiro momento repletos de anseios e de 

aspirações, afirmando assim a vontade, acabam, dobrados pelo sofrimento, tendo tal 

vontade convertida em uma vontade que se nega e que se alegra com a chegada de 

seu inevitável e terrível destino, pois já compreenderam a ilusão que subjaz a todo 

desejo ou ânsia.   

Ao tratar desta questão, Roberto Machado em O nascimento do trágico: de 

Schiller a Nietzsche afirma que 

O que Schopenhauer admira no asceta, seja ele cristão, hindu ou 
budista, é segundo me parece, por analogia, no herói da tragédia 
moderna, é a vida livre do homem que chegou a um conhecimento 
tal que renuncia à vontade de viver; é a vida feliz e alegre – 
impossível no homem de desejo – do homem cuja vontade não 
está acalmada só por um instante, como na contemplação e na 
criação estéticas, mas completamente aniquilada, salvo a última 
centelha indispensável para sustentar o corpo, e que deve 
perecer com ele. [...] O sofrimento é muito importante para que se 
possa atingir esse conhecimento puro, pois é através dele que a 
vontade é aniquilada, ocasionando a negação do querer. Toda dor 
visando à resignação possui em potencial uma virtude santificante. 
Caso se queira chegar à libertação é preciso que a dor tome a forma 
o conhecimento puro e conduza à verdadeira resignação como 
calmante do querer. A meu ver isso é isto que Schopenhauer mais 
admira nas tragédias (2006, p. 185). Grifos nossos. 

A tragédia é importante, portanto, porque retrata a situação em que graças, 

principalmente, ao sofrimento e ao conhecimento privilegiado da essência das coisas, 

alguns personagens de seu enredo representam uma experiência de viragem e 

negação da vontade e, o que também é extremamente significativo: podem gerar um 

efeito similar em seus espectadores, daí o aspecto redentor e salvífico de que a 

tragédia se reveste para Schopenhauer e que foi muito bem destacado por Clément 

Rosset em A estética de Schopenhauer. 

É a “boa nova” que abre caminho através de sua mensagem terrorífica. 
Libera o homem da ideia de que, apesar das catástrofes, possa existir 
alguma forma de felicidade, mas ao mesmo tempo lhe anuncia que 
pode renunciar sem dano a esta felicidade. Em definitivo, o que faz 
que a tragédia engendre no espectador um sentimento de prazer é a 
sua natureza calmante. Pode-se manter-se calmo inclusive, e com 
ainda mais motivo, quando tudo está perdido para a vontade, já que o 
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homem não perdeu nada de essencial. Sua essência consiste, 
basicamente, na possibilidade de manter à distância sua própria 
vontade (ROSSET, 2005, p. 177-78).  

Rosset também destaca, na mesma obra, que quase tudo aquilo que 

Schopenhauer afirma sobre a tragédia já estava contido em sua doutrina do sublime 

(Conf. Rosset, 2005, p. 176), categoria que aparece originalmente no âmbito da 

estética, mas que, pelo seu efeito particular, acaba vinculando a tragédia aos 

movimentos mais importantes da ética schopenhauriana, inclusive aqueles que 

trazem consigo os sinais de sua consumação. Neste particular Jair Barboza traz uma 

contribuição que aponta para a algo que já foi destacado neste trabalho e que ele 

sintetiza de forma lapidar 

Na verdade, o próprio movimento de elevação característico do 
sublime, quando o espectador sai da pequenez e atinge a grandeza 
de um estado contemplativo em que ele é o sustentáculo do objeto, 
revela uma operação de inversão de sinais, de mudança de 
perspectivas, que remete àquela que Schopenhauer emprega no 
encerramento de sua obra. Entretanto, se mediante o conceito de 
sublime ele recebe e assimila a teoria estética de Schelling, aqui, 
talvez percebendo os perigos de uma intuição da ideia do supra-
sensível, ou seja, da ontologia do absoluto, Schopenhauer conclui sua 
filosofia interpretando a categoria de belo-sublime em sentido 
negativo, tendo em vista a constituição do parentesco entre estética e 
ética pelo nada (2003, p. 274). 

Portanto, o destino para o qual aponta o sublime-trágico – em consonância 

com o movimento geral da ética de Schopenhauer, com sua tendência de 

afastamento, elevação e renúncia em relação à vontade – é o nada, pois com a 

negação da vontade sua manifestação espaço-temporal é suprimida e o que restaria 

seria apenas a vontade em seu sentido negativo, isto é, a ausência de objeto, figura, 

de um mundo como somos capazes de concebê-lo. Schopenhauer considera que seja 

qual for o significado desta experiência, ela estaria para além daquilo que a filosofia 

seria capaz de compreender integralmente e de comunicar. No máximo ela poderia 

apontar, a partir do reconhecimento de certos sinais, que ela poderia estar sendo 

vivenciada por alguém. Isso seria bastante visível na conduta do asceta, do santo e 

do anacoreta como Schopenhauer nos faz notar através de diversos relatos e 

histórias, mas também estaria presente naquilo que constitui o ápice da representação 

trágica e que nos apresenta seu sentido mais próprio 
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De fato, na tragédia, o lado terrível da vida nos é apresentado, a 
miséria da humanidade, o império do acaso e do erro, a queda do 
justo, o triunfo do mau; portanto, é-nos trazido diante dos olhos a 
índole do mundo que contraria diretamente a nossa Vontade de vida, 
a não mais querer e amar a vida. Mas precisamente desse modo 
damo-nos conta de que ainda resta algo outro em nós que não 
podemos de forma alguma conhecer positiva, mas apenas 
negativamente como aquilo que NÃO quer a vida. Assim como o 
acorde de sétima exige o acorde fundamental, assim como a cor 
vermelha exige a verde e até mesmo a produz nos olhos; também toda 
tragédia exige um tipo de existência totalmente diferente, um outro 
mundo cujo conhecimento só nos pode ser dado de forma indireta, 
como precisamente aqui no caso da tragédia. No instante da 
catástrofe trágica é-nos mais distinta que nunca a convicção de que a 
vida é um é um pesadelo do qual temos de acordar (MVR II, § 37, p. 
520). 

Seja, portanto através do conhecimento da unicidade da vontade em meio aos 

fenômenos, da experiência do sofrimento ou da experiência negativa fruto do 

afastamento, elevação e renúncia da vontade, o enlace entre a tragédia e a ética está 

garantido. Mas como isto interfere e molda as visões que Schopenhauer tem sobre o 

sentido da história e da vida em geral? Discutiremos isso na continuidade desta tese. 

1.17 As leituras sobre a concepção schopenhauriana da tragédia por seus 
comentadores 

No percurso que realizamos até aqui obtivemos algumas boas indicações de 

que a concepção schopenhauriana da tragédia ocupa um lugar importante em sua 

filosofia. Situada em um ponto estratégico do terceiro livro ela encerra o plano de 

exposição das chamadas artes representativas e antecede o icônico parágrafo 

cinquenta e dois onde Schopenhauer apresenta a sua teoria sobre a música. É 

interessante notar que a tragédia apresenta elementos que a ligam tanto às artes 

representativas em geral (por conta de seu compromisso com a representação de uma 

ideia: a ideia da humanidade), como com a própria música (pois ambas 

compartilhariam uma ligação com o sublime, além disso, o enlace entre o enredo 

trágico e a música, que tornava da ópera, não por acaso, uma extraordinariamente 

poderosa forma de representação artística para Schopenhauer, testemunha isso).  

Para, além disso, a tragédia traz em si elementos particulares que a tornam 

uma forma de expressão artística muito particular e que apresenta elementos que 

Schopenhauer julgava como muito relevantes. A leitura do parágrafo cinquenta e um 

nos revelou que a tragédia, mais do que uma supressão momentânea da vontade, 
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apontava para o afastamento e a renúncia da mesma e, consequentemente, para a 

resignação. O próprio filósofo, ainda no segundo livro de O mundo, vislumbrando o 

que se seguiria em sua obra fundamental, afirma 

Por conseguinte, originariamente a serviço da vontade para realização 
de seus fins, o conhecimento permanece-lhe quase sempre servil, em 
todos os animais e em quase todos os seres humanos. Todavia, 
veremos no terceiro livro como o conhecimento, em alguns seres 
humanos, furta-se a essa servidão, emancipando-se desse jugo e 
pode subsistir para si mesmo livre de todos os fins do querer, como 
límpido espelho do mundo, do qual procede a arte. Finalmente, no 
quarto livro, veremos como mediante esse modo de conhecimento, 
retroagindo sobre a vontade, pode levar à autossupressão da vontade, 
ou seja, à resignação, que é o alvo final, a essência íntima de toda 
virtude e santidade, a própria redenção do mundo (MVR I, § 27, p. 
177).  

Isto, além daquilo que já destacamos ao longo deste capítulo, coloca a 

tragédia em uma curiosa posição na transição entre a metafísica do belo e a ética de 

Schopenhauer, pois atribui à tragédia uma finalidade que o filósofo apresenta como 

uma marca distintiva de sua ética.  

A discussão sobre a visão de Schopenhauer a respeito da tragédia, sobre seu 

significado, limites e mesmo sobre a sua correção, mobilizou um sem número de 

autores desde o período imediatamente posterior à morte do filósofo de Dantzig até 

os dias atuais. Michel Piclin expressou no título de uma obra que escreveu sobre o 

autor a centralidade que ele acreditava que o tema da tragédia tinha para o mesmo: 

Schopenhauer ou O trágico da vontade; nela ele indica que a compreensão trágica do 

mundo abraçada por Schopenhauer estava ligada a uma visão que denunciava o 

caráter absurdo do mundo que, no entanto, poderia ser redimido em cada indivíduo 

por uma reflexão profunda sobre o significado de sua própria existência (Cf. PICLIN, 

1975, p.18). José Thomas Brum em O pessimismo e suas vontades afirmou que o 

texto de O mundo traz uma interpretação da tragédia que se harmoniza com a filosofia 

pessimista de Schopenhauer e destaca que o filósofo 

“[...] chega a empregar o vocabulário próprio de sua filosofia para 
designar a essência da tragédia: ‘é a vontade lutando consigo mesma, 
em todo horror de tal conflito’. São as mesmas palavras que utiliza 
para definir a essência sofredora da Vontade (1998, p. 91). 

Dentro de um viés mais crítico temos Adolphe Bossert que em Introdução à 

Schopenhauer acusa o filósofo de ter ajustado seus juízos sobre a tragédia às 
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necessidades de seu sistema (Cf. 2012, p. 225). Segundo ele, tudo o que 

Schopenhauer disse sobre a tragédia pode nela ser encontrada, mas não 

necessariamente. A visão do filósofo seria unilateral exatamente porque pinçaria na 

tragédia só o que lhe interessaria para justificar a visão sobre a vida que ele gostaria 

de impor. Também destaca que é difícil acreditar que os gregos quisessem ensinar a 

resignação através das tragédias. Schopenhauer afirmou que “a essência da tragédia 

é a exposição de uma grande infelicidade” e isto é aquilo que, de fato, parece ser o 

elemento mais universal e invariável da tragédia. A questão da finalidade da exposição 

deste sofrimento é o grande nó górdio da investigação sobre a tragédia. A definição 

schopenhauriana de que tal finalidade seria induzir os indivíduos à resignação não é 

algo óbvio, nem exatamente compatível com a visão geral de mundo dos antigos 

gregos, não por acaso o próprio Schopenhauer considerava a tragédia moderna, de 

inspiração cristã, superior à tragédia grega, pois ao contrário desta, aquela estaria 

comprometida com uma ideia de redenção que envolvia exatamente o caráter 

transformador deste sofrimento sobre seus personagens e à possiblidade destes, 

através dele, renunciarem à vida e ao mundo. Aqui parece estar aquilo que Bossert 

indicou como o que poderia ser encontrado na tragédia, mas não necessariamente.  

Clément Rosset também se debruçou sobre a questão em duas obras 

fundamentais: A estética de Schopenhauer e Lógica do pior. Na primeira o filósofo 

elogia Schopenhauer por ter reconhecido que o enredo da tragédia não precisa se 

submeter a nenhum um tipo de “justiça poética”, isto é, não pressupõe que o 

sofrimento imposto aos seus personagens seja uma consequência do mérito ou 

demérito  de suas ações, este (o sofrimento) distribuir-se-ia entre eles de acordo com 

o acaso e o erro e nenhum progresso poderia excluí-lo ou eliminá-lo (Conf. 2005, p. 

178-79), por outro lado, assinala que a tentativa de Schopenhauer de encontrar uma 

justificava para a necessidade do trágico na culpabilização do impulso da vontade que 

dá origem ao mundo, ou em outras palavras: o caráter trágico da existência derivaria 

da própria culpa do existir - o trágico seria uma expiação do próprio erro de existir – 

representa uma incompreensão do verdadeiro sentido do trágico. Rosset, contudo, só 

apresentaria o que ele compreende como o verdadeiro sentido do trágico na segunda 

obra citada. Nesta ele conclui que o pensamento de Schopenhauer sobre o mundo e 

a vida não seria trágico, pois não supõe que o caos e o acaso sejam realmente os 

senhores do mundo, mas sim a vontade, isto é, não faltaria um fundamento ao mundo 
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(tese da filosofia trágica) o que ele teria é um mal fundamento (tese da filosofia 

pessimista) (Conf., 1989, p. 19-20). Influenciado por Nietzsche, Rosset recusa a 

interpretação pessimista da tragédia proposta por Schopenhauer, mas também, de 

um modo mais amplo, de toda tentativa de se atribuir um caráter moral ao fenômeno 

trágico. A verdadeira postura trágica seria aquela que aceita o caráter contraditório da 

existência sem a exigência de qualquer compensação e que buscaria “loucura 

controlada e júbilo” (Conf., 1989, p. 24). A visão de Rosset se insere em um contexto 

marcado pela fragmentação das perspectivas de abordagem da tragédia e consiste 

em uma tentativa de subverter os parâmetros mais usuais utilizados em sua análise. 

A originalidade da interpretação, no entanto, não a exime de críticas. A ideia do trágico 

como uma aceitação da vida sem compensações, para além qualquer ideia de 

renúncia ou mesmo de tentativa de compreensão desta, a fim de vivenciá-la entre 

“lágrimas de alegria” parece ser um recurso extremo para justificá-la e que pode 

contrariar a experiência que os seres humanos em geral têm com ela. Imaginar que a 

vida possa ser desejada e afirmada, mesmo diante das maiores contrariedades que 

ela possa apresentar em relação aos nossos anseios, pode parecer mais uma atitude 

de desespero do que uma reação que normalmente se possa esperar perante aquilo 

que ela puder nos proporcionar. 

Um outro autor que se destacou pelo tom extremamente crítico em relação à 

concepção schopenhauriana da tragédia foi Walter Kaufmann. Em filosofia e tragédia, 

o autor se propõe a avaliar a concepção schopenhauriana da tragédia que, segundo 

ele, era vista como uma importante teoria sobre o tema. Contudo, Kaufmann confessa 

ter ficado muito frustrado com a mesma, pois constata que Schopenhauer escreveu 

somente algumas poucas páginas muito decepcionantes sobre o tema (Conf. 1978, p. 

433). O autor acredita, de modo semelhante ao que afirmam Nietzsche e Rosset, que 

Schopenhauer não compreendeu o verdadeiro espírito trágico, pois teria feito uma 

leitura budista do efeito da tragédia e esta estaria muito distante daquilo que os gregos 

originalmente quiseram nos ensinar sobre a vida e seus sofrimentos através dela. 

Kaufmann refere-se neste caso à tese schopenhauriana de que o papel da tragédia é 

expor a resignação dos personagens da peça após os horríveis sofrimentos terem 

transformado o seu ser. Para ele, isto efetivamente não ocorre nas tragédias, por isso 

tal tese “[...] é quase o oposto da verdade e chega a ser um dos maiores absurdos 

entre todos aqueles que já foram formulados sobre a tragédia” (1978, p. 438). Apesar 
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da intensidade da crítica, Kaufmann reconhece que “há uma boa dose de desespero 

nas peças de Shakespeare” e chega a elencar passagens das mesmas, que 

Schopenhauer não cita, para tentar “auxiliar” o filósofo a elencar apoios para a sua 

tese de que a tragédia ensinaria uma renúncia à vida. Apesar de reconhecer que a 

renúncia à vida seja algo possível de ser encontrado no enredo das tragédias, 

Kaufman conclui que a ênfase dada por Schopenhauer em relação a isso distorceu o 

sentido da tragédia o que parece ser mais difícil de demonstrar do que a acusação de 

unilateralidade que foi feita por Bossert. 

Os dois últimos autores que iremos citar ocupam posições diferentes em 

relação à repercussão que causaram no âmbito dos estudos sobre a concepção 

schopenhauriana da tragédia. O primeiro deles é Alexis Philonenko que escreveu 

Schopenhauer: uma filosofia da tragédia, um dos grandes clássicos da bibliografia 

relacionada ao estudo da obra de Schopenhauer no século XX. Nesta obra, 

Philonenko sustenta que a intuição fundamental que deu origem à filosofia 

schopenhauriana e sua peculiar visão sobre a vida foi baseada na tragédia. Não 

apenas o caráter contraditório da vida enquanto tomada como expressão da vontade, 

mas a constatação de sua imutabilidade e por fim, a possibilidade da sua renúncia por 

meio da instauração de uma redentora indiferença metafísica em relação à mesma, 

tudo isso está implicado, segundo Philonenko, na visão schopenhauriana da tragédia 

que se vincula com as principais premissas, princípios e conclusões de sua filosofia 

como um todo. O segundo autor é Nuno Nabais, que é pouco conhecido e pouco 

citado em obras que tratam do pensamento de Schopenhauer. Em Metafísica do 

trágico o autor faz um interessante estudo sobre a visão schopenhauriana da tragédia. 

Sua principal tese é que o tratamento dado por Schopenhauer à tragédia modificou-

se na passagem do texto de O mundo para o dos Suplementos. No primeiro texto ela 

teria como missão reproduzir a mais elevada das ideias em que a vontade se 

objetivava: a ideia da humanidade; no segundo ela ganharia, graças a sua vinculação 

com a categoria do sublime, uma nova vocação: proporcionar uma representação 

negativa da própria vontade. Isto estaria, para Nabais, indicado no texto dos 

Suplementos do seguinte modo 

Perante tal visão (da vontade que se entredevora em meio aos mais 
terríveis conflitos e sofrimentos) nos sentimos instados a desviar-nos 
da nossa Vontade de vida, a não mais querer e amar a vida. Mas, 
precisamente desse modo damo-nos conta de que ainda resta algo 
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outro em nós que não podemos de forma alguma conhecer positiva, 
mas apenas negativamente como aquilo que NÃO quer a vida. Assim 
como o acorde de sétima exige o acorde fundamental, assim como a 
cor vermelha exige a verde e até mesmo a produz nos olhos; também 
toda tragédia exige um tipo de existência totalmente diferente, um 
outro mundo cujo conhecimento só nos pode ser dado de maneira 
indireta, como precisamente aqui no caso da tragédia (MRV II, § 37, 
p. 520).  

Esta compreensão, segundo Nabais, define melhor o estatuto da experiência 

trágica no âmbito da Metafísica do Belo pois, ao ligar o efeito estético obtido através 

desta ao sublime torna mais compreensível a diferença que há entre ela e as demais 

artes. Da intuição da ideia da humanidade proporcionada pelo enredo da peça, onde 

desfilariam diversos personagens que apresentam os vários lados da natureza 

humana, a experiência trágica avançaria para a apreensão da unidade da Vontade 

em meio às diversas aparências em que ela se manifestaria. Do belo ao sublime, da 

ideia para a vontade, do representável para o irrepresentável, a experiência trágica 

nos permitiria o conhecimento perfeito da essência do mundo, dentro do que é 

possível a nós alcançá-lo, e apontaria para o limite último do nosso conhecimento, 

para além do qual este não poderia mais avançar   

Agora, a tragédia no seu todo como obra de arte assume um estatuto 
privilegiado na estética do sublime. Representação artística da própria 
essência do mundo, da condição injusta da existência enquanto 
determinada pela vontade de viver, a tragédia é a própria 
materialização da potência infinita na sua irrepresentabilidade 
(NABAIS, 1997, p. 54-55). 

 

1.18 Epílogo 

 

Os juízos de Philonenko e Nabais encontram eco em uma sequência de 

citações do quarto livro de O Mundo, onde Schopenhauer ilustra suas visões sobre o 

valor que poderíamos atribuir ao mundo e à vida ora fazendo referência à ideia de que 

a própria vida pode ser encarada como uma tragédia (expressando um sentido trágico 

da existência), ora indicando que algumas das mais acuradas compreensões sobre o 

seu significado foram apresentadas em tragédias 

A vida do indivíduo, quando vista no seu todo e em geral, quando 
apenas seus traços mais significativos são enfatizados, é realmente 
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uma tragédia, porém, percorrida em detalhes, possui o caráter de 
comédia. Pois as labutas e vicissitudes do dia, os incômodos 
incessantes dos momentos, os desejos e temores da semana, os 
acidentes de cada hora, sempre produzidos por diatribes do acaso 
brincalhão, são puras cenas de comédia. Mas os desejos nunca 
satisfeitos, os esforços malogrados, as esperanças pisoteadas 
cruelmente pelo destino, os erros desafortunados de toda a vida junto 
com o sofrimento crescente e a morte ao fim sempre nos dão uma 
tragédia (MRV I, § 58, p. 374). 

[...] se uma pessoa, ao fim de sua vida, se fosse igualmente sincero e 
clarividente, talvez jamais a desejasse de novo, preferindo antes total 
não existência. O conteúdo essencial do célebre monólogo em 
Hamlet, quando resumido, é este: nossa condição é tão miserável que 
o decididamente preferível seria a completa não existência (MRV I, § 
59, p. 376-77).  

O mundo existe como espelho dessa afirmação (da vontade) com 
inúmeros indivíduos no tempo e no espaço sem fim, no sofrimento sem 
fim, ente procriação e morte sem fim. – Contudo, de lado algum pode-
se elevar um lamento, pois a vontade desempenha a grande 
tragicomédia arcando como os próprios custos, sendo igualmente 
espectadora de si mesma. O mundo é precisamente assim porque a 
vontade, da qual ele é a aparência, é como é, e quer dessa maneira 
(§ 60, p. 384). 

Acerca dessa negação da vontade advinda da grande infelicidade e 
do desespero em face de qualquer resgate, temos uma obra-prima 
imortal Fausto, exposição esta ao meu ver inigualável poeticamente, 
ou seja, a história do sofrimento de Gretchen. Esta é um perfeito 
modelo do segundo caminho que conduz à negação da vontade, que 
não se dá, como o primeiro, pelo simples conhecimento adquirido 
livremente sobre o sofrimento de um mundo inteiro, mas através da 
dor excessiva sentida na própria pessoa. Em verdade, muitas 
tragédias ao fim levam seus heróis, violentamente desejosos, a este 
ponto de completa resignação, quando então via de regra, findam 
simultaneamente a Vontade de vida e a sua aparência [...] (§ 68, p. 
455-56). 

Mais adiante, ao apresentar a única possibilidade de manifestação da 

liberdade no mundo da aparência, que o filósofo liga à manifestação da negação 

da vontade, e mostrar, como, por meio desta, consegue-se a redenção e a 

libertação do domínio do querer, Schopenhauer afirma que tal liberdade 

Só entra em cena quando a vontade, após alcançar o 
conhecimento da sua essência em si, obtém dele um QUIETIVO, 
quando então é removido o efeito dos MOTIVOS, os quais residem 
em outro domínio de conhecimento cujos objetos são apenas as 
aparências (§70, p.468). Grifos nossos. 
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Contudo uma visão muito semelhante a essa já havia sido apresentada pelo 

filósofo, quando, no terceiro livro de O mundo, ele apresentava o tipo de conhecimento 

que era proporcionado pela experiência trágica  

Em tudo, o que vive e aparece é uma única e mesma vontade, cujas 
aparências, entretanto, combatem entre si e se entredevoram. A 
vontade aparece num dado indivíduo mais violentamente, em outro 
mais fracamente; aqui e ali ela aparece com mais, ou menos, 
consciência, sendo mais, ou menos, abrandada pela luz do 
conhecimento; por fim, esse conhecimento, no indivíduo 
purificado e enobrecido pelo sofrimento mesmo, atinge o ponto 
no qual a aparência, o véu de maya, não mais o ilude, e ele adquire 
uma visão que transpassa a forma da aparência, do principium 
individuationis, com o que também expira o egoísmo baseado 
neste princípio, e assim, os até então poderosos MOTIVOS 
perdem o seu poder e, no lugar deles, o conhecimento perfeito da 
essência do mundo, atuando como QUIETIVO da vontade [...] 
(MVR I, § 51, p. 293). Grifos nossos. 

Voltando ao quarto livro, Schopenhauer afirma que através deste 

conhecimento da essência da vontade e do quietivo que ele produz, chega-se ao 

momento em que a Vontade de vida  tem “de ser negada caso a redenção de uma 

existência como a nossa deva ser alcançada. Em realidade, por trás da nossa 

existência encrava-se algo outro, só acessível caso nos livremos deste mundo” (§ 70, 

p. 469). 

Novamente encontramos uma correspondência entre a descrição do que 

ocorre através da negação da vontade - o acesso a algo que não pertence à vida da 

afirmação da vontade, que está por detrás da mesma - e àquilo a que a tragédia pode 

nos conduzir por meio de seus efeitos, conforme nos atesta o texto dos Suplementos  

De fato, na tragédia, o lado terrível da vida nos é apresentado, a 
miséria da humanidade, o império do acaso e do erro, a queda do 
justo, o triunfo do mau; portanto, é-nos trazido diante dos olhos a 
índole do mundo que contraria diretamente a nossa Vontade de vida, 
a não mais querer e amar a vida. Mas precisamente desse modo 
damo-nos conta de que ainda resta algo outro em nós que não 
podemos de forma alguma conhecer positiva, mas apenas 
negativamente como aquilo que NÃO quer a vida. Assim como o 
acorde de sétima exige o acorde fundamental, assim como a cor 
vermelha exige a verde e até mesmo a produz nos olhos; também toda 
tragédia exige um tipo de existência totalmente diferente, um 
outro mundo cujo conhecimento só nos pode ser dado de forma 
indireta, como precisamente aqui no caso da tragédia. (MVR II, § 
37, p. 520). Grifos nossos. 
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Os horrores do palco põem diante do espectador a amargura e a 
falta de valor da vida, portanto, a vaidade de todo o seu esforço: 
o efeito desta impressão tem de ser a percepção, apesar de 
apenas por sentimento obscuro, de que é melhor livrar o seu 
coração do apego à vida, desviar dela a sua vontade, não amar o 
mundo e nem a vida; pelo que justamente em seu íntimo mais 
profundo tem de haver uma existência de outro tipo. – Pois se não 
fosse assim, não fosse a tendência da tragédia a elevação por 
sobre todos os fins e bens da vida, o desvio desta e dos seus 
atrativos e a indicação aí presente para um outro tipo de 
existência (apesar de completamente inconcebível para nós); 
como então seria em geral possível que a exposição do lado terrível 
da vida, trazido diante dos nossos olhos em plena luz, pudesse fazer 
efeito tão poderoso sobre nós e proporcionar-nos uma fruição de 
natureza superior? (p. 521-522). Grifos nossos. 

Tal paralelismo revela a importância com que Schopenhauer tratou a tragédia. 

Sua vinculação com a temática da negação da vontade de vida, ponto para o qual 

converge inevitavelmente toda a filosofia de Schopenhauer, levanta a relevante 

questão sobre qual é o elemento que permite esse enlaçamento. Os dados levantados 

por esta pesquisa indicam que são, na verdade, dois os elementos que cumprem esse 

papel: a terrível visão da inevitabilidade do sofrimento humano e a elevação do 

sublime. A representação do sofrimento humano atua como um elemento indutor da 

possibilidade de negação da vontade, já a elevação do sublime traz consigo a 

possibilidade de nos colocar diante de um outro tipo de existência que não é aquela 

que se expressa através da afirmação da vontade, pois “[...] toda tragédia exige um 

tipo de existência totalmente diferente, um outro mundo cujo conhecimento só pode 

nos ser dado de maneira indireta, como precisamente aqui no caso da tragédia” (MVR 

II, § 37, p. 520).  

Rosset interpreta que este outro tipo de existência “é a possibilidade que o 

homem tem de renunciar à sua vontade” (2005, p. 178). Nabais, no entanto, acredita 

que mais do que isso é importante lembrar que a experiência trágica, como toda 

experiência estética, deve possuir um sentido cognitivo. Contudo, como ela se 

processa sob a égide do sublime e não do belo, é possível esperar que isto traga 

algum tipo de diferença para o que é percebido no âmbito da experiência trágica em 

relação àquilo que se conhece através da experiência proporcionada pelas outras 

artes. A princípio, Schopenhauer, em O mundo, aplica à tragédia a mesma finalidade 

que atribui à poesia em geral: expor em todos os seus aspectos possíveis a ideia do 

homem ou da humanidade. Todavia no andamento da sua apresentação indica que o 
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que ela nos ensina é que em “Em todos, o que vive e aparece é uma única e mesma 

vontade”. Esta visão da unidade da vontade em meio aos seus fenômenos, 

ultrapassando os limites do principium individuationis, poderia levar a uma 

neutralização dos motivos que normalmente põem a vontade em ação em seu sentido 

afirmativo e conduziria assim à resignação. Nos Suplementos tal apresentação é 

retomada e repetida com acréscimos importantes: não apenas é assumida a tese, 

apenas subjacente em O mundo, de que o efeito estético da tragédia ocorre no âmbito 

do sublime, mas também é indicado que por meio dele se alcança a resignação e, por 

fim um conhecimento indireto de uma outra existência e/ou mundo que não poderia 

ser conhecido positivamente (isto é, através da aparência). A tese assumida por 

Nabais é que tal existência ou mundo - que não pode ser percebida ou traduzida em 

nenhuma figura, forma ou palavra que a possa designar, mas que poderia ser 

acessada por um obscuro sentimento - seria a própria vontade em seu sentido 

negativo, isto é, o nada. É para tal experiência que o trágico-sublime nos direcionaria. 

Assim, como ocorreria na experiência do santo, asceta ou anacoreta, o que a 

experiência trágico-sublime permitiria seria “arrancar o sujeito à individuação para lhe 

revelar o conflito eterno do querer-viver. Para além das Ideias, é o retorno eterno do 

mesmo que o sentimento do sublime me permite, num relâmpago, perceber” (Jambet 

apud Nabais, 1989, p.128). Logo, se a bússola da filosofia de Schopenhauer, como 

indicou Urs App, aponta para o nada, é para lá que também aponta a experiência 

trágica, aquela que nos dá um perfeito conhecimento da essência do mundo.   
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2 A CONCEPÇÃO SCHOPENHAURIANA DA HISTÓRIA E SUA CONEXÃO COM 

SUA VISÃO SOBRE O TRÁGICO E A TRAGÉDIA 

O segundo capítulo desta tese tratará da visão schopenhauriana sobre a 

história e também sobre a filosofia da história. A maneira recorrente como este tema 

aparece e é constantemente retomado nos escritos schopenhaurianos, desde O 

mundo até Parerga e Paralipômena sugere que ele é particularmente importante para 

o filósofo. Esta importância, sem dúvida, liga-se ao fato da história ter como objeto a 

compreensão da ação humana. Todos os motivos fundamentais que são capazes de 

fazer o ser humano agir, e que constituem a natureza humana, manifestam-se de 

algum modo nas condutas dos seres humanos que se fazem presentes na trajetória 

da humanidade pelo tempo. Decifrar e explicar os motivos de tais condutas 

apresentadas pelos indivíduos e suas conexões com as relações que eles 

estabelecem entre si vivendo em sociedade, inclusive nas implicações que isto traz 

para as relações entre os diferentes povos, é o maior propósito da história. É aqui que 

ocorre a intersecção entre a história e a poesia e assim também com a tragédia que 

é o principal foco deste trabalho, pois em comum elas buscariam uma compreensão 

do sentido da ação humana em sua trajetória no mundo. Entender as conexões entre 

o que elas dizem sobre isso, em suas aproximações e afastamentos, conforme a visão 

schopenhauriana, nos ajudará a entender melhor o modo como o filósofo compreende 

o sentido da vida e do mundo em que ela se manifesta. 

A fim de trazer à luz os elementos mais importantes da análise 

schopenhauriana sobre a história, abordaremos, em primeiro lugar, o texto de O 

mundo que traz em três livros distintos (I, III e IV) análises feitas pelo filósofo sobre o 

tema. No primeiro livro há a descrição da história como uma das ciências que buscam 

propor um conhecimento do mundo através da experiência, contudo, o filósofo 

contesta a sua suposta cientificidade, tendo em vista a dificuldade que ela teria de 

elevar-se da experiência particular até conceitos e leis gerais que lhe permitissem 

compreender e prever os acontecimentos que tem por objeto de estudo. 

 No terceiro livro há três análises muito significativas: a) A primeira consiste 

no estabelecimento de uma oposição do modo de conhecimento que atuaria na 

história que seria, como o das ciências em geral, pautado pelo princípio de razão, e 

por isso limitado ao conhecimento das aparências, com aquele que atuaria na arte, 
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que seria o conhecimento independente do princípio de razão e que nos permitiria 

alcançar o conhecimento da ideia; b) A segunda consiste em outra oposição. Ao 

analisar a pintura e detalhar o critério que definiria o que realmente lhe importaria 

retratar, Schopenhauer indica que para ela o mais importante seria a verdade interior 

intrínseca ao objeto ou fato reproduzido, o que excluiria toda consideração pela sua 

utilidade ou relevância enquanto aparência; já a história se interessaria não pela 

verdade interior do objeto ou fato retratado, mas pela sua relevância na rede de 

aparências em que estaria incluído conforme a percepção do seu observador, ele 

próprio também tomado, enquanto aparência, como sujeito do querer; c) A terceira 

análise é a mais significativa e consiste em um cotejo entre as abordagens que a 

poesia e a história ofereceriam no trato da ação humana, na busca do seu significado. 

Schopenhauer destaca a superioridade da poesia sobre a história porque, ao contrário 

desta, ela não se reduziria a uma análise de uma mera ação individual conforme esta 

ocorreria na experiência. A visão histórica recolheria o que estaria presente na ação 

particular e tentaria entender o seu lugar e sentido na cadeia das diferentes ações que 

estariam espraiadas no tempo e no espaço; já a visão poética buscaria compreender 

o sentido de cada ação em sua essência, que ela tomaria como algo que deveria ser 

compreendido como um traço universal da natureza humana.  

Por fim, no quarto livro, encontramos a célebre propedêutica ao estudo da 

ética, que define o papel da filosofia como uma análise do mundo a partir daquilo que 

lhe é imanente, mas que deveria se guiar pela busca do que lhe seria essencial e não 

do que estaria meramente expresso como aparência espaço-temporal. Schopenhauer 

mira aqui, com tal crítica, a filosofia da história de Hegel e a sua tentativa de integrar 

a filosofia a um modo de pensar histórico, o que leva Schopenhauer a afirmar que este 

nunca compreendeu o sentido do verdadeiro filosofar, que estaria sempre em busca 

da compreensão daquilo que jamais poderia assumir integralmente a forma de uma 

aparência estritamente espaço-temporal. 

A essência do pensamento schopenhauriano sobre a história encontra-se no 

que foi destacado acima no texto de O mundo, contudo o tema voltaria a ser abordado 

pelo filósofo nos Suplementos, onde encontramos, nos suplementos ao terceiro livro, 

o célebre capítulo trinta e oito denominado Sobre a história. Nele Schopenhauer não 

modifica fundamentalmente o que já havia afirmado sobre o tema, mas explicita, 
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alarga e aprofunda suas visões anteriores. Um destes alargamentos nos parece muito 

relevante. Trata-se de uma refutação pormenorizada da filosofia da história hegeliana 

e sua tentativa de implantar um modo de filosofar “histórico”. Segundo Schopenhauer, 

tomar os fatos históricos, e as leis que regeriam as conexões existentes entre eles, 

como a expressão daquilo que, se desdobrando no tempo, se apresentaria como um 

absoluto significaria transformar a aparência em coisa em si. Tudo aquilo que se 

manifestaria no tempo, se submetendo às leis que regeriam a aparência, não 

expressaria o que seria a essência do mundo, aquilo que sempre foi, é e será e que 

não poderia se modificar. O filósofo afirma que uma “verdadeira filosofia da história” 

deveria buscar o discernimento daquilo que subjaz a toda aparência sem nunca se 

modificar.  

Esta compreensão apresenta uma interessante similaridade com a visão que 

a poesia e, principalmente a tragédia nos trariam sobre a humanidade e sua trajetória 

no mundo. Para além da diversidade dos fatos e dos diversos atores dos mesmos, o 

que esta expressaria seria sempre a mesma natureza humana que estaria destinada 

a sofrer sempre pelos elementos que carregaria em seu âmago e que ao serem 

externados dariam origem aos intermináveis conflitos que teceriam inevitavelmente o 

fio da história humana. Esta invariabilidade da natureza humana enquanto 

manifestação da vontade, que, apesar das suas distintas manifestações no tempo, 

revela sempre as mesmas tendências, que “muitas vezes são ruins e poucas vezes 

boas” não se presta a qualquer teleologia otimista que aponte o progresso como o fim 

para o qual a humanidade deva necessariamente caminhar. A partir disso, o objetivo 

deste capítulo seria, depois de levantar o essencial da visão schopenhauriana da 

história, fazer um cotejo entre esta “verdadeira filosofia da história” schopenhauriana 

e a sua concepção da tragédia. Seria a “verdadeira filosofia da história” a leitura trágica 

da existência presente na filosofia de Schopenhauer e que encontraria sua melhor 

expressão no que é exposto na representação da tragédia? 

2.1. A história no âmbito do conhecimento racional e científico 

No parágrafo quatorze de O mundo Schopenhauer, após tratar do 

conhecimento intuitivo e do conhecimento racional e mostrar as principais diferenças 

que os separavam, nos apresenta a sua visão da ciência. O filósofo apresenta a 

ciência como um dos privilégios que a razão confere ao ser humano, permitindo que 
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o mesmo viva, através da reflexão, em um outro domínio da existência, para além da 

consciência imediata que possui das coisas através da intuição. Contudo, esta nova 

dimensão da existência é na verdade um reflexo modificado do mundo intuitivo e, 

portanto, a ciência, enquanto forma de conhecimento racional, precisa obter seu 

estofo fundamental no mundo da experiência.  

Mas como a ciência, partindo de experiências meramente particulares chega 

até um conhecimento universal, algo sem o qual ela não poderia afirmar a sua vocação 

de ser uma forma de conhecimento racional (aquela que, na verdade, melhor o 

representaria)? A resposta é: através do conceito. Por meio da abstração de alguns 

elementos mais importantes que se apresentariam na experiência, sobre o um objeto 

qualquer, seria possível criar um conceito e através deste seria possível conhecer uma 

classe inteira de tais objetos. Para conhecer de maneira universal ou geral é 

necessário conhecer através do conceito, dado que a possibilidade de alcançar tal 

conhecimento, que abranja a totalidade de um gênero ou espécie de coisas qualquer, 

pela soma das experiências individuais é rigorosamente impossível. O que o conceito 

permite é o conhecimento do particular através do universal e o rigor com que tal 

dedução é feita proporciona à ciência a possibilidade de conhecer o seu objeto por 

completo, além de também a distinguir do saber comum.  

Segundo Schopenhauer, esta possibilidade, de conhecer os casos 

particulares a partir de princípios universais, envolve a maneira como cada ciência 

organiza seus princípios mais gerais e o modo como a estes vão se subordinando os 

seus princípios mais particulares. Algumas ciências exibem mais relações de 

subordinação entre seus princípios, outras menos, mas isto sempre é algo 

fundamental, pois revela algo que representa o caráter distintivo da ciência. A esse 

respeito Schopenhauer afirma: 

As ciências propriamente classificatórias: zoologia, botânica, também 
a física e a química (na medida em que reduzem todo fazer-efeito 
inorgânico a poucas forças fundamentais), têm o maior número de 
subordinações; a história, ao contrário, propriamente dizendo, não 
possui subordinação alguma, pois o universal nela consiste apenas na 
visão panorâmica dos principais períodos, dos quais porém, não se 
pode deduzir eventos particulares - os quais estão subordinados aos 
principais períodos só segundo o tempo e coordenados segundo o 
conceito: consequentemente, a história, tomada em sentido estrito, é 
sem dúvida um saber, mas não uma ciência. (MRV I, § 14, pag. 74).  
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A negativa schopenhauriana em atribuir à história o caráter de ciência se 

ancora, portanto, na compreensão de que nela não ocorre uma legítima subsunção 

do particular ao universal. Os conceitos universais a partir dos quais a história 

descreve os principais períodos históricos não permitem uma compreensão adequada 

ou suficiente dos acontecimentos particulares que a ele estão vinculados. Em outras 

palavras: os acontecimentos particulares de um determinado período histórico não 

encontram uma explicação suficientemente elucidatória a partir daquilo que se 

encontra de informação no conceito geral que se têm do período em questão. O 

conceito geral traz algumas informações genéricas sobre o período, que, embora 

possam ser verdadeiras, não nos permitem descer, através das mesmas, à 

compreensão integral dos fatos particulares que a ele estão ligados. Esta limitação da 

explicação histórica é que leva o filósofo a negar-lhe o caráter de ciência 

(wissenschaft) e a abrigá-la sob a noção de saber (wissen), pois lhe faltaria aquilo que 

ele considerava como o caráter distintivo da ciência. 

A perfeição de uma ciência enquanto tal, ou seja, segundo a forma, 
reside no maior número possível de princípios subordinados e no 
menor possível de princípios coordenados. O talento científico em 
geral, pois, é a capacidade de subordinar as esferas conceituais 
segundo as suas diversas determinações para que, como Platão 
repetidas vezes recomenda, a ciência não seja formada de algo 
universal e uma enorme variedade de casos particulares justapostos 
imediatamente sob ele, mas que o conhecimento desça gradualmente 
do mais universal ao particular, passando por conceitos intermediários 
e divisões feitas com determinações cada vez mais precisas. (MRV I, 
§ 14, p. 75). 

Depois desta abordagem inicial, Schopenhauer voltará a tratar do tema da 

história no terceiro livro de O mundo onde as suas ressalvas acerca da validade e do 

alcance do conhecimento histórico serão levadas para além da suspeita de sua 

suposta não cientificidade.  

2.2 A oposição entre ciência e arte no terceiro livro de O mundo e suas 

consequências para a discussão sobre o valor e alcance da história. 

O parágrafo trinta e seis do terceiro livro de O mundo representa o momento 

em que Schopenhauer, após a apresentação da distinção entre ideia e aparência, 

estabelece uma oposição entre o modo de conhecimento proporcionado pela ciência, 

que teria como objeto a aparência, e aquele que seria próprio da arte, que estaria 
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dedicado à ideia. Logo na abertura do parágrafo é feita uma referência direta à história: 

“A história segue o fio dos acontecimentos: ela é pragmática, na medida em que deduz 

esses acontecimentos da lei da motivação, a qual determina a vontade que aparece 

lá onde é iluminada pelo conhecimento” (MRV I, § 36, p. 212). A história, portanto, 

teria a função de abordar a ação humana, única aparência em que a vontade é 

perfeitamente iluminada pelo conhecimento, enquanto a mesma se desdobra no 

tempo sob determinação da quarta raiz do princípio de razão: a lei da motivação. 

Assim, o seu papel seria apresentar os motivos que moveram os seres humanos em 

suas ações ao longo do tempo, tentando entender as suas interconexões enquanto 

expressões variadas e contraditórias dos elementos constituintes da vontade de vida. 

Na sequência, Schopenhauer cita a etiologia e a morfologia que seriam ciências que 

atuariam no âmbito da investigação da natureza, proporcionando conhecimento sobre 

as mais variadas aparências em que a vontade se objetivaria na natureza, desde o 

reino inorgânico até a animalidade. Também é citada a matemática que, segundo o 

filósofo, aborda não o conteúdo das aparências, mas as suas formas mais gerais.  

A história e as ciências citadas teriam em comum o fato de serem formas de 

conhecimento que estariam submetidas ao princípio de razão, cada uma sendo 

regulada por uma de suas raízes, conforme o tipo de objeto que buscavam conhecer. 

Todavia, todos esses objetos seriam aparências e, enquanto tais, seriam conhecidos 

como objetivações mediatas e imperfeitas da vontade pois já seriam mediadas pelo 

principium individuationis. A arte, pelo contrário, seria “O modo de consideração das 

coisas independente do princípio de razão, em oposição justamente à consideração 

que o segue, que é o caminho da experiência e da ciência” (MVR I, § 36, p. 213). Seu 

objeto seria o conhecimento da Ideia, a objetivação imediata e adequada da vontade. 

A supressão do modo de conhecer que é próprio do indivíduo e de seus interesses, 

como aquele que a história e as ciências desenvolvem, e a capacidade para então 

apreender objetivamente a ideia que subjaz a cada aparência, são elementos 

fundamentais do modo de conhecimento estético que é desenvolvido nas mais 

diferentes artes.  

A descrição desta superioridade da abordagem da arte em relação àquela 

proporcionada pelas diversas ciências e saberes, que seriam guiadas pelas diferentes 

formas do princípio de razão, se fundamentaria na capacidade que a arte teria de se 
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deter especificamente em cada um dos objetos e aparências que abordaria, sem se 

preocupar com as possíveis relações que os mesmos teriam com outros objetos e 

aparências. Graças a esta atenção direcionada e exclusiva ao objeto ou à aparência 

que contempla é que a arte consegue ultrapassar os diferentes espectros inessenciais 

destes e alcançar aquilo que seria a sua verdadeira essência: a Ideia que lhe subjaz.  

Aqui já temos as premissas fundamentais que nortearão a crítica que 

Schopenhauer fará à história. O seu esforço para compreender o ser humano através 

de um sem número de ações e fatos esparzidos pelo tempo sem fim é o oposto do 

que é proposto pela arte, que busca tal compreensão na análise de cada ato ou ação 

que é tomado, em sua essência, como uma representação universal da natureza 

humana. Para o filósofo, a diferença fundamental que separa estas duas abordagens 

reside no fato de que enquanto a primeira forma de análise é inteiramente empírica e 

quantitativa, a segunda é em parte empírica e em parte a priori e qualitativa. 

2.2.1 Pintura histórica X história: um exemplo da distância existente entre a 

abordagem artística e histórica dos objetos e fatos da realidade segundo 

Schopenhauer  

No parágrafo quarenta e oito de O mundo Schopenhauer oferece uma 

exposição extremamente didática da oposição que ele acredita existir entre a 

abordagem estética e a abordagem histórica de um objeto, fato ou acontecimento 

qualquer. Esta envolve uma comparação entre a pintura histórica e a história. Não há 

dúvida de que elas possam ter como objeto os mesmos fatos ou acontecimentos, 

contudo a maneira como estes são abordados revelam uma diferença fundamental.  

Não há, segundo Schopenhauer, nenhum fato ou acontecimento que se ligue 

direta ou indiretamente à ação e à vida humana, por mais ínfimo que possa parecer, 

que não mereça ser abordado pela pintura histórica. Partindo dessa visão, não 

teríamos nenhuma justificativa para julgar que a ação realizada por um rei seria mais 

relevante para entender a natureza humana do que aquela que foi praticada por um 

simples camponês. Grandes batalhas que opuseram países, ou até muitos deles 

simultaneamente, teriam tanta relevância para a pintura como um desentendimento 

entre dois indivíduos anônimos. Todos estes fatos, independentemente do impacto 

imediato que causaram ou dos efeitos que chegaram a produzir, expressam algum 
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aspecto ou dimensão da multifacetada natureza humana que se desdobra 

progressivamente através das ações que os indivíduos realizam no tempo, conforme 

sejam motivados pelas diversas circunstâncias que o mundo da vida lhes coloca. É 

por isso que Schopenhauer afirma que:  

É preciso antes de tudo diferenciar a significação interior da 
significação exterior de uma ação: as duas são completamente 
diferentes e vão separadas uma da outra. A significação exterior da 
ação é a importância dela em relação às suas consequências para e 
no mundo efetivo; portanto, segundo o princípio de razão. A 
significação interior da ação é a profundidade de intelecção que ela 
permite na Ideia de humanidade, na medida em que traz a lume os 
lados dessa Ideia que raramente aparecem, na medida em que, 
colocando individualidades em circunstâncias propícias à expressão 
de suas características, torna possível o desdobramento claro e 
decisivo destas. Apenas a significação interior vale na arte: a exterior 
vale na história. (MVR I, § 48, p. 266).  

Impor à pintura um critério seletivo que a obrigue a expressar acontecimentos 

históricos específicos, em virtude de seu significado exterior, em detrimento de sua 

liberdade para representar qualquer fato conforme sua significação interior, significa 

querer substituir o seu poder para apreender e reproduzir intuitivamente a essência 

das coisas para torná-la dependente de um conceito que lhe é estranho e que ela só 

pode acessar com o auxílio do pensamento. Schopenhauer se refere aqui à tentativa 

de usar a pintura para expor ou se referir a algum fato histórico específico, o que 

vincularia a possibilidade de compreensão da obra a um conceito que se teria do que 

ela expõe. Por outro lado, tratar-se-ia de um caso totalmente diferente se o próprio 

fato retratado trouxesse em si uma verdade interior que a pintura ajudasse a ilustrar e 

que dispensaria qualquer tipo de conhecimento acessório para ser compreendida e 

admirada. Schopenhauer cita como exemplo privilegiado deste tipo de obra, que ele 

já não considera exatamente como um tipo de pintura histórica, as pinturas que 

retratam Cristo com seus apóstolos ou com sua família. Estas exporiam “a 

autosupressão livre da vontade mediante o grande quietivo que se lhe apresenta a 

partir do mais perfeito conhecimento de sua própria essência” (MRV I, § 48, p. 269).  

2.3. A poesia, a história e o conhecimento da humanidade 

O conjunto de análises sobre as diferentes artes proposto por Schopenhauer, 

que teve início no parágrafo quarenta e três com o estudo sobre a arquitetura, alcança 

no parágrafo cinquenta e um a poesia. A finalidade da poesia seria evocar, por meio 
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de um arranjo adequado entre os conceitos que lhe constituem, certas representações 

intuitivas na mente de seu espectador. Tais representações deveriam comunicar a 

essas ideias os aspectos mais relevantes acerca da vida. A vida a que o filósofo se 

refere seria a própria vida humana e o seu curso no tempo. A posição privilegiada 

ocupada pela poesia no âmbito das artes poderia ser justificada exatamente pelo fato 

dela tratar daquela forma de vida, entre tantas outras em que a vontade se objetivaria 

e que as outras artes abordariam, em que a vontade passa a ser iluminada e guiada 

perfeitamente pelo conhecimento. Mas como a poesia nos proporcionaria 

conhecimento sobre a humanidade e sua trajetória no mundo? A história também 

busca este conhecimento, mas o que diferenciaria a sua visão sobre o tema em 

relação aquele que é proporcionado pela poesia? 

Também a experiência e a história ensinam a conhecer a humanidade; 
contudo, mais frequentemente os seres humanos e não a humanidade 
mesma, isto é, a experiência e a história fornecem mais notícias 
empíricas sobre a conduta humana, de onde surgem regras para o 
próprio comportamento, em vez de um olhar profundo em nossa 
essência íntima. Sempre resta a possiblidade de também se conhecer, 
a partir da história e da própria experiência, a essência íntima da 
humanidade, do ser humano em geral; mas se isso ocorre, então 
concebemos a própria experiência, e o historiador concebe a história, 
com olhar artístico, poético, vale dizer, não meramente conforme a 
aparência e as relações, mas conforme a Ideia e a essência íntima 
(MRV I, § 51, p. 282). 

Apesar de terem igualmente a experiência pessoal como ponto de partida 

para as suas elaborações, poesia e história desenvolveriam visões muito distintas 

sobre a natureza humana e a humanidade. A poesia procuraria se ater e expor 

aqueles sentimentos e condutas que pudessem ser tomados como representativos do 

gênero humano em geral. Já a história estaria presa a uma descrição das ações 

particulares realizadas pelos indivíduos no curso do tempo e que obedeceria apenas 

a um critério pragmático, isto é, limitado àquilo que poderia explicar os interesses 

práticos que estariam implícitos nas relações que eles travariam entre si. A história 

trata do real, a poesia oferece uma ideal, a história nos dá uma regra de vida, a poesia 

uma inspiração. 

A história está para a poesia como a pintura de retratos está para a 
pintura histórica, pois a história dá o verdadeiro no particular, a poesia, 
o verdadeiro em sua universalidade; a história tem a verdade da 
aparência, e é verificada na aparência, a poesia tem a verdade da 
Ideia, não encontrada em aparência individual alguma e, no entanto, 
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exprimindo-se a partir de todas. O poeta expõe com escolha e intenção 
caracteres significativos em situações significativas: já o historiador 
toma os dois como eles aparecem. Na escolha dos acontecimentos e 
das pessoas que quer expor, o historiador não precisa vê-los em sua 
significação interior, autêntica, que exprime a ideia, mas tem de 
escolhê-los conforme a significação exterior, aparente, relativa, cujo 
valor assenta-se em sua referência a relações e consequências [...] O 
poeta, ao contrário, apreende a Ideia, a essência da humanidade 
exterior a toda relação, a todo tempo, vale dizer, apreende a 
objetidade adequada da coisa em si em seu grau mais elevado (MVR 
I, § 51, p. 283). 

A abordagem seletiva do poeta permite a ele tomar um dos aspectos ou lados 

da ideia da humanidade e expô-la com liberdade criativa e grande vivacidade e 

convicção, imprimindo em sua apresentação o selo da verdade. O historiador, por 

outro lado, é obrigado a descrever os fatos como os vê e a enfatizar as relações que 

eles possuem entre si. Ainda que com isso, não esteja excluída a possibilidade do 

historiador apreender e expor algum aspecto da ideia da humanidade (todos os atos 

humanos a expõem de algum modo) Schopenhauer conclui que 

[...] o desdobramento propriamente dito da Ideia, será encontrada mais 
nítida e corretamente na poesia do que na história. Nesse sentido, por 
mais paradoxal que possa parecer, deve-se atribuir à poesia muito 
mais verdade interior, própria, autêntica, do que à história (MRV I, 51, 
p. 283). 

A circunstância em que a história mais se aproxima de um conhecimento mais 

profundo da ideia da humanidade ocorre quando, na ausência de dados empíricos 

para descrever um fato, acontecimento ou personagem, o historiador recorre à 

criatividade para idealizá-los, o que pode gerar, no âmbito da exterioridade um 

falseamento do fato, mas que pode, por outro lado, garantir o acesso à verdade interior 

daquilo que se pretende expor. A idealização poética, portanto, não é um mero 

devaneio, uma visão arbitrária movida pela fantasia caprichosa do poeta, mas sim 

uma ponta de lança que lhe permite abordar a interioridade daquilo que pretende 

apreender. Quando o historiador resolve dela fazer uso já está, por direito, adentrando 

o âmbito da poesia. Quanto a isso, Schopenhauer nos diz que é necessário 

compreender que os grandes historiadores da antiguidade, que frequentemente 

faziam uso de tal artifício, conseguiam por meio dele se conectar com a dimensão 

mais fundamental das coisas e delas falar com grande propriedade, enquanto os 

historiadores modernos, distantes de tal prática, nos ofereciam na maioria das vezes 

“apenas um barril de entulhos e um quarto de despejo”. Isto nos indica, mais uma vez, 
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a rejeição de Schopenhauer em relação ao método histórico, enquanto o mesmo está 

meramente baseado na análise empírica de fatos particulares e busca unicamente 

uma compreensão dos nexos causais que os vinculam e possam explicá-los.  

O mero historiador, que trabalha apenas conforme os dados, 
assemelha-se a alguém que, sem conhecimento algum da 
matemática, investiga por medição as proporções das figuras que 
acabou de encontrar; suas especificações descobertas empiricamente 
têm, por conseguinte, de conter todas as incorreções próprias às 
figuras assinaladas: o poeta, ao contrário, assemelha-se ao 
matemático que constrói a priori aquelas proporções, na pura intuição, 
expressando-as não como a figura efetivamente desenhada as possui, 
mas com as mesmas são na Ideia e que o desenho deve tornar 
sensível (MRV I, § 51, p. 285). 

Não deixa de causar algum estranhamento o uso da matemática - uma das 

formas de conhecimento que, como a história, estavam submetidas ao princípio de 

razão – para diferenciar a abordagem adotada pelo historiador daquela de que se 

utiliza o poeta para tratar das ações humanas e do seu sentido. Contudo, tal ressalva 

se desfaz quando lembramos que matemática e poesia, tão diferentes quanto ao tipo 

de objeto que abordam, compartilham de uma importante característica: constroem 

seus conhecimentos, a respeito de seus respectivos objetos, a priori, a matemática de 

modo integral e a poesia de modo parcial, já que parte da experiência, mas apreende 

algo que está suposto nesta, mas que a mesma nunca revela por inteiro: a Ideia.  

Na continuidade de sua análise, o filósofo chega mesmo a afirmar que as 

biografias, e em especial as autobiografias, encerram mais verdade do que a história 

no que tange ao conhecimento da essência da humanidade. A razão disso derivaria 

do fato de que quando o indivíduo está entregue a si mesmo e observando mais 

diretamente aquilo que se passa no seu próprio interior do que o que lhe é exterior, 

ele se coloca como que em um confessionário e nesta circunstância torna-se difícil 

para ele mentir.  

2.4 A questão do valor e do alcance da história nos Suplementos e nos Parerga 

Vinte e cinco anos depois da publicação de O Mundo, em 1844, ocorre a 

publicação da segunda edição da obra, à qual foi acrescentada um segundo volume 

com comentários. Nasciam assim os Suplementos que não apenas comentam, mas 

também acrescentam novos elementos às concepções filosóficas concebidas por 



76 

Schopenhauer. No capítulo trinta e oito, nos suplementos ao terceiro livro de O mundo, 

o filósofo retoma o tema da história e vincula a sua compreensão a respeito desta à 

célebre visão aristotélica, segundo a qual “A poesia encerra mais filosofia e elevação 

do que a história”. Contudo, para além desta admissão, Schopenhauer especificará 

melhor sua compreensão da história em sua relação com a ciência. 

No texto de O mundo, ao propor uma oposição entre arte e ciência, 

Schopenhauer havia incluído a história em uma relação de ciências que, igualmente 

submetidas ao princípio de razão, abordariam as diferentes aparências que 

comporiam a realidade, propondo-se a encontrar as leis e regras que determinariam 

as suas relações recíprocas. O que diferenciaria tais ciências seria a raiz do princípio 

de razão que as conduziria em suas investigações. Todavia, nos Suplementos se 

configura um panorama diferente. Nele, Schopenhauer, resgata e aprofunda a visão 

desenvolvida no parágrafo quatorze de O mundo, segundo a qual a história não seria 

uma ciência, mas um saber. O primeiro destaque nesta retomada é a descrição feita 

pelo filósofo a respeito da ciência que assume uma conotação mais do que elogiosa 

Em todo tipo e gênero de coisas, os fatos são inumeráveis, os seres 
singulares infinitos em número e a multiplicidade da sua diferença 
inabarcável. Uma mirada em tudo isso assalta de vertigem o espírito 
ávido de saber: vê a si mesmo, por mais que investigue, condenado à 
ignorância. – Mas eis que chegue a CIÊNCIA: ela separa o muito 
incontável, recolhe-o em conceitos de espécie, e estes, por sua vez, 
em conceitos de gênero, com o que abre o caminho para um 
conhecimento do universal e do particular, conhecimento que também 
abarca as inumeráveis coisas singulares, na medida em que ele vale 
para tudo, sem que tenhamos de considerar cada coisa por si mesma. 
Com isso a ciência promete repouso ao espírito que investiga. Assim, 
as ciências colocam-se uma ao lado da outra e por sobre o mundo real 
das coisas singulares que elas repartiram entre si. (MVR II, § 38, 527-
28). 

É importante lembrar que, a bem da verdade, Schopenhauer nunca desprezou 

o valor da ciência. A declaração de que ela está limitada à aparência e por isso não 

alcançaria o conhecimento da essência do mundo como a arte, é contrabalanceada 

pelo reconhecimento de sua capacidade de abarcar cada gênero e espécie de coisas 

que existem na natureza por meio de conceitos universais. Esta sua característica, de 

ser um conhecimento universal e racional, a aproxima da filosofia que, no entanto, a 

supera por ser um conhecimento ainda mais universal e que promete esclarecer as 

questões que as próprias ciências levantaram e não puderam levar adiante. Esta visão 
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da relação entre ciência e filosofia já havia aparecido no capítulo dezessete dos 

mesmos Suplementos onde Schopenhauer a formula da seguinte maneira 

[...] deve-se observar que a APRESENTAÇÃO A MAIS CORRETA 

POSSÍVEL DO PROBLEMA da metafísica passa por um 
conhecimento o mais completo possível da natureza, por conseguinte, 
ninguém deve aventurar-se na metafísica sem antes ter previamente 
adquirido um conhecimento de todos os ramos das ciências da 
natureza, mesmo que seja apenas um conhecimento apenas geral, 
porém fundamentado, claro e coerente. Pois o problema tem de 
proceder a solução (MVR II, § 17, p. 217). 

Um dado importante sobre este crescente processo de valorização da ciência 

no âmbito da filosofia schopenhauriana é que no hiato de vinte e cinco anos que 

separam a primeira publicação de O Mundo da segunda, onde apareceram os 

Suplementos, o filósofo publicou Sobre a Vontade na Natureza obra onde expõe 

aquilo que ele acreditava serem diversas comprovações que as ciências naturais de 

sua época haviam oferecido a respeito da verdade de sua metafísica da vontade. 

Sobre a relação que existiria entre tais ciências e a sua filosofia, Schopenhauer afirma 

que 

[...] a minha metafísica mantém-se como a única que possui 
efetivamente uma fronteira comum com as ciências físicas, um ponto 
no qual estas, por meios próprios, vão ao seu encontro, de modo eu 
elas realmente se encadeiam com ela e com ela concordam: e isso 
não é realizado torcendo e moldando as ciências empíricas de acordo 
com a metafísica, nem fazendo com que esta já tivesse sido 
secretamente abstraída a partir daquelas para então, à maneira 
schellingiana, encontrar a priori aquilo que ela aprendera a posteriori, 
mas ambas encontram-se no mesmo ponto por conta própria e sem 
combinação prévia. Daí segue que o meu sistema não flutua no ar 
como todos os anteriores, acima de toda a realidade e experiência; 
pelo contrário, ele descende até esse chão firme da efetividade, onde 
as ciências físicas retomam o aprendizado (SVN, 2013, p. 44).  

A ligação da sua filosofia com as ciências naturais a diferenciaria da filosofia 

de seus antípodas, os filósofos que, no seu entender, faziam da filosofia um exercício 

meramente especulativo (Fichte, Schelling e Hegel). A valorização da experiência 

como fonte fundamental do conhecimento, a capacidade de elevar-se, por meio da 

razão, da experiência particular até o conhecimento universal e por fim, a capacidade 

de propor questões que pautariam o próprio exercício da filosofia/metafísica, fariam 

da ciência uma forma privilegiada de conhecimento para Schopenhauer, contudo, a 

história não participaria destes privilégios, pois não preencheria os requisitos que 
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poderiam fazer com que ela fosse reconhecida como ciência. Como já havia sido 

anunciado no primeiro livro de O mundo, a história há de ser vista como um saber e 

não como uma ciência.  

O raciocínio apresentado na crítica feita em O mundo é retomado e 

Schopenhauer novamente indica que a história não consegue conhecer o particular 

por meio do universal, aliás, este até se faz presente nela, mas apenas como um falso 

universal que quando bem avaliado revelaria-se como um “universal subjetivo” do qual 

efetivamente não se extrairia um verdadeiro conhecimento dos eventos particulares 

que estariam submetidos ao mesmo. Diante desta limitação, não restaria à história 

outra coisa senão “rastejar na experiência” e centrar-se no estudo do particular que 

se tornaria o seu verdadeiro objeto de estudo. Contudo, isso mostraria as limitações 

estruturais da história que não conseguiria, como o fariam as “ciências reais”, pairar 

[...] sobre isso (os fatos particulares) na medida em que conquistaram 
conceitos abrangentes pelos quais dominam o que é particular e, ao 
menos dentro de certos limites, preveem a possibilidade das coisas 
que estão no seu domínio, de tal modo que também podem 
tranquilizar-se sobrea aquilo que ainda está por vir. As ciências, visto 
que são sistemas de conceitos, falam sempre de espécies; a história 
de indivíduos. Ela seria, portanto, uma ciência de indivíduos; o que 
implica uma contradição. Ademais, segue-se da primeira asserção que 
as ciências em seu conjunto falam daquilo que sempre é; a história 
daquilo que é uma vez e depois nunca mais é. Mais ainda: como a 
história tem a ver com o estritamente particular e individual, que, 
segundo sua natureza, é inesgotável; ela conhece tudo apenas 
imperfeitamente e pela metade. Acrescente-se a tudo que ela tem de 
ao mesmo tempo deixar-se ensinar a cada novo dia em sua 
cotidianidade sobre aquilo que ela ainda não sabe (MVR II, § 38, p. 
528). 

Em toda parte, conforme Schopenhauer nos indica, a história opera 

coordenando conceitos a partir dos quais estabelece relações e conexões entre 

diferentes acontecimentos que se desdobram no tempo, tentando assim compreendê-

los melhor, no entanto, nunca trabalha subordinando estes diferentes acontecimentos 

a um conceito ou princípio superior, em virtude de sua universalidade. Em outras 

palavras, não é possível compreender os diferentes acontecimentos a partir do 

conceito que se tem de um período histórico ao qual estes estariam ligados. O 

conceito de tal período, que deveria funcionar como um conceito universal que 

explicasse os acontecimentos que nele estão contidos, não logra tal objetivo. Esta 

“subordinação” só ocorreria de forma espúria e a posteriori e se quiséssemos 
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efetivamente saber algo de mais certo sobre cada um desses acontecimentos, 

precisaríamos tomá-los em si mesmos conforme a experiência os revelou. Contudo, 

com isso, nos expomos a todo tipo de erro e distorção dos quais a ciência nos livra 

em parte, mas que a história não consegue evitar.  

No capítulo duzentos e vinte e três dos Parerga o filósofo associa o sucesso 

que a história fazia em sua época ao pouco ou nenhum rigor que presidia sua 

constituição enquanto conhecimento, que permitiria a muitos desenvolvê-la como uma 

continuação de relatos particulares que se sucedem no tempo e que exigiriam um 

compromisso mútuo de atenção dos indivíduos que quisessem deixar algo de suas 

impressões registrado nesta cadeia. A tentativa de abranger a totalidade dos fatos e 

acontecimentos por meio de um recolhimento de uma grande quantidade de dados 

sobre os mesmos e que então seriam colocados diante de nós é uma tarefa vã e 

impossível porque nunca pode ser concluída. A reunião de todos os fatos e 

acontecimentos já abordados ainda deixaria uma quantidade inumerável deles sem 

terem sido tratados, daí o valor da providencial abordagem das mais variadas ciências 

que conseguiriam se elevar da análise da aparência particular até uma perspectiva 

universal, por meio do conceito, pois, por meio do mesmo conseguiriam, de algum 

modo, superar tal limitação, da qual, no entanto, a história não conseguiria se livrar. 

Adicionalmente o filósofo afirma que a história está marcada, em toda a sua trajetória, 

pela recorrente tendência de relatar as guerras que ocorreram ao longo tempo e que 

tiveram como principal motivação o desejo dos povos submeterem uns aos outros 

para que assim fosse possível saquearem-se mutuamente. O afã de relatar e explicar 

os múltiplos acontecimentos que preencheriam a história gerariam, para 

Schopenhauer, diferentes olhares sobre temas que seriam fundamentalmente sempre 

os mesmos, de modo semelhante como um caleidoscópio mostraria um mesmo objeto 

de diferentes maneiras. A conclusão do filósofo é que  

A estas imperfeições essenciais da história anteriormente 
mencionadas se acrescenta também que Clío, a musa da história, está 
tão infectada com a mentira como uma prostituta está repleta de sífilis 
[...] acredito que os acontecimentos e personagens da história se 
assemelham aos reais de uma forma aproximada como os retratos de 
escritores se parecem com eles como eles eram de fato, somente na 
silhueta, de modo que só possuem uma débil semelhança que 
frequentemente pode ser alterada por um traço falso e as vezes não 
apresenta nenhuma semelhança (PP, § 223, p. 459). 
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2.5 O ataque de Schopenhauer à “forma histórica de filosofar” 

Retornando ao texto de O mundo, encontramos no parágrafo de abertura do 

quarto livro, o parágrafo cinquenta e três, uma apresentação da importância da 

investigação sobre a conduta humana que o filósofo pretende realizar na última parte 

de sua obra. Além de diferenciar sua abordagem daquela que as outras filosofias 

adotavam para tratar do tema - Schopenhauer se propõe apenas a descrever a 

conduta humana e os motivos que sobre ela poderiam atuar, sem pretender guiá-la 

através de exortações ou de princípios racionais – o filósofo também reafirma a 

vocação imanente de sua filosofia, que sempre buscaria o conteúdo para as suas 

reflexões no próprio mundo e nunca para além dele, isto é, em qualquer elemento 

transcendente. Este apelo à efetividade pretende ser um antídoto contra qualquer 

tentação de fazer da filosofia um exercício de má especulação, pontuada por 

conceitos vazios, cujos conteúdos não pudessem ser compreendidos a partir daquilo 

que brota de nossa experiência com o mundo.  

Após esta digressão, Schopenhauer indica mais claramente qual era o alvo 

de suas críticas. 

Enfim, tanto agora quanto nos livros precedentes não contamos 
histórias, fazendo-as valer por filosofia, pois somos da opinião de que 
está infinitamente distante do conhecimento filosófico do mundo quem 
imagina poder conceber a essência dele HISTORICAMENTE, por 
mais que faça uso de disfarces; este é o caso, entretanto, quando 
numa visão do ser em si do mundo encontramos algum tipo DE VIR A 
SER, ou tendo vindo a ser, ou vir vir a ser, algo parecido a um antes e 
um depois que detém a última significação, com o que, em 
consequência, distinta ou indistintamente é procurado e achado um 
ponto inicial e final do mundo, bem como o caminho entre eles, e o 
indivíduo filosofante conhece exatamente a sua posição neste 
caminho (MVR I, §53, p. 316). 

Na sequência de tal trecho, o filósofo se refere a tal tipo de abordagem 

filosófica como uma “forma histórica de filosofar”. O objetivo de tal expressão é realçar 

uma oposição que existira entre a filosofia e a história, pois “ [...] enquanto a história 

nos ensina que em cada época existiu algo de diferente, a filosofia empenha-se por 

fazer-nos alcançar a intelecção de que em todas as épocas sempre existiu, existe e 

existirá exatamente o mesmo” (MVR, § 38, p. 530). Neste particular Schopenhauer se 

apresenta como um defensor do legado de Kant e acredita que esperar encontrar na 

própria ordem do tempo, como uma aparência no curso do mesmo, o verdadeiro 
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objeto ao qual a filosofia deveria se dedicar, significaria confundir a aparência com a 

coisa-em-si8.  

O filósofo estabelece assim o marco do que ele considera um princípio 

fundamental de uma verdadeira filosofia: a distinção entre aparência e coisa em si, 

representação e vontade. Não é possível abordar filosoficamente o mundo sem o 

estabelecimento deste marco crítico, que rejeita a abordagem do mesmo a partir de 

critérios pautados meramente na aparência, pois a aparência e tudo que diz respeito 

a ela é sempre relativo, circunstancial, logo querer encontrar nela um princípio que 

nos proporcione uma correta compreensão do mundo significa colocar-se entre “os 

antípodas da filosofia”, entre aqueles que não se elevaram a uma correta 

compreensão filosófica do mundo. Segundo o filósofo, o único e autêntico modo de 

consideração filosófico do mundo é aquele que 

[...] tem por objeto precisamente aquilo que permanece após eliminar-
se o modo de consideração que segue o referido princípio (o princípio 
de razão), noutros termos, tem por objeto o ser do mundo sempre igual 
a si e que faz seu aparecimento em todas as relações, porém sem se 
submeter a estas, numa palavra, as Ideias mesmas. A filosofia, como 
a arte, procede deste conhecimento [...] (MVR I, §53, p. 317).  

Portanto, a história não pode substituir a filosofia, nem pode ser assimilada a 

ela porque enquanto a história toma o fato particular como seu objeto, que ela 

identifica como sendo o real, a filosofia, por sua vez, tem como objeto o universal, isto 

é a Ideia, aquilo que sempre permanece idêntico em cada particular. A partir deste 

ponto podemos avançar em nossa análise para o destino final da reflexão que 

Schopenhauer propôs sobre a história: as suas considerações sobre a ideia de uma 

filosofia da história. 

2.6 A questão da filosofia da história em Schopenhauer 

                                                 

 

8   Apesar desta argumentação schopenhauriana, que pretende alinhar Kant com a sua visão desfavorável à 

valorização da história, não é difícil encontrar na obra do filósofo de Königsberg diversas menções que caminham 

no sentido diverso do que aponta Schopenhauer. Segundo Francisco Javier Herrero (1991), em Kant “a história 

tem de ser vista como a progressiva realização efetiva do fim dado antecipadamente na ideia pela razão ou como 

a progressiva conquista da liberdade. Quando Hegel posteriormente conceberá a história como ‘o progresso na 

consciência da liberdade’, não será sem influência de Kant” (p. 147). 
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O curso da crítica schopenhauriana à história conduz, nos Suplementos, por 

fim, à questão da filosofia da história. Surgida no âmbito da filosofia de Agostinho, a 

filosofia da história se inquere sobre a possibilidade de atribuirmos um sentido para o 

processo histórico. Busca-se, acima de tudo, saber se há um propósito no 

encadeamento dos acontecimentos que se sucedem ao longo do tempo e se eles 

apontam para um fim. É sintomático que tal tipo de reflexão surja no contexto de um 

pensamento que pensou a história como algo linear, que possui um começo, um meio 

e um termo. A ideia grega de uma razão universal ganhava uma nova versão ao ser 

inserida nesta nova compreensão da história, aproximando-se da ideia de providência.  

Na época de Schopenhauer tal reflexão foi tornada um dos eixos 

fundamentais da filosofia de Hegel. A noção de providência foi laicizada e voltou a ser 

tratada como uma razão ou ideia universal, mas que, enquanto tal, continuava 

comandando os destinos da história, rumo não ao juízo final ou a salvação, mas ao 

progresso do espírito e ao “fim da história”. Na construção de tal cosmovisão, o 

conceito, elemento mais próprio da linguagem racional, eleva a amplitude da visão até 

a perspectiva mais universal possível, para, a partir desta “região privilegiada”, tratar 

da história do mundo, dos homens e das nações. Os conflitos e contradições que 

marcariam este processo antes de serem rejeitados, são integrados ao mesmo na 

medida em que são compreendidos como momentos necessários de uma dialética 

que aponta para a sua constante renovação e evolução. O panlogismo hegeliano 

trabalha para legitimar a realidade e a história tentando nos convencer que eles são 

exatamente o que deveriam ser e que temos boas razões para louvá-los9. 

A rejeição schopenhauriana desta visão passa por muitos diferentes pontos. 

A primeira e mais direta objeção está baseada em uma espécie de nominalismo 

schopenhauriano. Para tornar um indivíduo compreensível é necessário abordá-lo em 

                                                 

 

9   É interessante notar que a filosofia da história de Hegel, objetivo da crítica sistemática de Schopenhauer, parte, 

do mesmo modo, como ocorre em sua filosofia, do pressuposto de que o conflito intrínseco a tudo aquilo que 

compõe o mundo é o que o move. Contudo, enquanto em Hegel tal conflito pode, e deve, conduzir a uma constante 

superação e evolução das situações anteriores que levaram a tal conflito, em Schopenhauer tal conflito, e sua 

recorrência, é apenas o movimento da vontade sobre si mesma que nada de novo produz. Um movimento que não 

produz nenhum fato significativamente novo e, portanto, representa a absurdidade do mundo enquanto expressão 

da vontade, onde tudo sempre se repete, sem nunca alcançar nenhum fim ou objetivo. 
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si mesmo na conexão com a sua própria trajetória de vida, a tentativa de tomar o 

conjunto dos indivíduos e compreendê-los por meio de conceitos tão gerais como: 

gênero, povo, nação, entre outros, não passaria de mistificação, pois pretenderia vê-

los a partir de um olhar que não retraria o que é de fato real. E o que é o real?  

Tão somente os processos do mundo INTERIOR, na medida em que 
concernem à VONTADE, têm verdadeira realidade e são 
acontecimentos efetivos; porque só a vontade é a coisa em si. Em 
cada microcosmo encontra-se todo o microcosmo, e este não contém 
mais do que aquele. A pluralidade é aparência, e os processos do 
mundo exterior são meras configurações do mundo aparente, não têm, 
portanto, realidade nem significação imediatas, mas apenas mediatas 
através da sua referência à vontade do indivíduo. O esforço para 
interpretá-los e explaná-los imediatamente assemelha-se ao esforço 
para ver grupos de humanos e animais nas formações de nuvem. O 
que a história narra é, em realidade, apenas o longo, pesado e confuso 
sono da humanidade (MVR II, § 38, p. 531-32). 

Como havia pontuado no começo dos Suplementos, Schopenhauer entende 

que a via de acesso da filosofia ao real tem de partir do elemento subjetivo, pois é 

nele que o indivíduo descobre, por meio de um sentimento, a vontade - algo toto 

genere distinto de qualquer representação, que lhe subjaz como a sua essência - cujas 

volições são simultâneas aos movimentos de seu corpo. Somente a partir deste 

elemento subjetivo, pois é encontrado por cada indivíduo em si mesmo, é que se torna 

possível, por meio de uma analogia, estabelecer a realidade do mundo, que, em última 

instância, se ancora na generalização da vontade que cada um descobre dentro de si 

para o interior de todas as demais coisas. Portanto, aquilo que está exposto 

externamente na ordem do tempo, se sucedendo indefinidamente em um sem número 

de formas, não expressa imediatamente, em si mesmo, o que é o real. Na Filosofia da 

história, Hegel afirma que: “O único pensamento que a filosofia aporta é a 

contemplação da história”. Schopenhauer provavelmente responderia: o único 

pensamento que a filosofia aporta é a contemplação da vontade, e ela, em si mesma, 

está fora do tempo.  

Disso se segue que a opção, feita por Hegel e seus discípulos, de transformar 

a filosofia da história no coração da própria filosofia seja considerada por 

Schopenhauer como um equívoco. O objeto da filosofia tem de ser aquilo que é 

imutável e imperecível e não o que está sucessivamente se modificando no curso do 

tempo. Tal objeto deve ser a vontade, mas não em sua objetivação inadequada e 
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imperfeita na forma de aparência, mas sim enquanto Ideia. A ideia não está sujeita a 

qualquer modificação e os desdobramentos das ações humanas no tempo, com todas 

as suas reviravoltas e perturbações, não dizem respeito diretamente a ela. Por isso 

Deve-se, portanto, investigar o que É, o que realmente É hoje e para 
sempre, - isto é, conhecer as IDEIAS (em sentido platônico). Os 
obtusos, ao contrário, acreditam que alguma coisa deve primeiro surgir 
na existência. Por isso, atribuem à história um lugar central em sua 
filosofia e constroem a mesma segundo um preestabelecido plano de 
mundo em conformidade com o qual tudo tende ao melhor, que finaliter 
deve entrar em cena e será um grande esplendor. 
Correspondentemente, tomam o mundo como o real e perfeito, e põem 
o seu fim na miserável felicidade terrena, que, por mais que seja 
cultivada pelos seres humanos e favorecida pela fortuna, é, no 
entanto, uma coisa vã, enganosa, efêmera e triste, que nem as 
constituições e legislações, nem as máquinas a vapor e telégrafos 
poderão algum dia melhorar substancialmente (MRV II, § 38, p. 532). 

A descrição da vontade, essência e em si do mundo, como um impulso 

irracional e sem direção, já havia separado Schopenhauer de toda uma tradição 

filosófica que identificava a essência do mundo com a razão e que havia encontrado 

na teodiceia de Leibniz, e sua concepção do melhor dos mundos possíveis, uma de 

suas expressões máximas; agora um desdobramento daquela descrição da vontade, 

nos mostra que ela, seja entendida enquanto caráter inteligível do indivíduo ou ideia 

da humanidade, é imutável, isto irá separar Schopenhauer do iluminismo e das suas 

segmentações. A vontade é imutável e não pode ser melhorada. A crença no 

progresso, no melhoramento do gênero humano, portanto, não se sustenta. Contra as 

concepções otimistas, que, como a filosofia da história de Hegel, creem que o decurso 

do tempo irá melhorar a humanidade, Schopenhauer afirma que:  

[...] as histórias conduzidas por um otimismo raso deságuam em seu 
último término num Estado confortável, que alimenta, rico, com 
constituição justa, boa justiça e polícia, técnica e indústria, e quando 
muito em aperfeiçoamento intelectual, que, em realidade, é o único 
aperfeiçoamento possível, pois o que é moral permanece no essencial 
o mesmo. Mas, em conformidade com o testemunho da nossa 
consciência mais íntima, é do moral que depende tudo: e ele reside 
exclusivamente no indivíduo, como a orientação de sua vontade (MRV 
II, § 38, p. 531). 

Tudo se encaminha para uma condenação da filosofia da história “cujo esforço 

de construí-la (a história) como um todo com começo, meio e fim dotado de coerência 

é algo vão e baseado num mal-entendido”, mas esta não é a última palavra de 

Schopenhauer sobre ela. 
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2.6.1 Uma filosofia da história schopenhauriana? 

Como acabamos de ver, uma análise dos principais pressupostos da filosofia 

de Schopenhauer demonstra que a mesma não pode compactuar com a tese de que 

a história possa ter um sentido e muito menos assumir que a sucessão dos 

acontecimentos e ações humanas no tempo possa indicar uma evolução ou um 

aperfeiçoamento da humanidade de uma perspectiva moral. A vontade, elemento 

primário da vida, que manifestada primeiro como ideia da humanidade e 

posteriormente como indivíduo no tempo “é um sofrimento sem fim, em parte terrível, 

em parte chocante”, que consiste nas qualidades fundamentais do coração e da 

cabeça humanos, - muitas ruins, poucas boas”. Esta disposição primária da Vontade 

não pode ser modificada a partir de qualquer elemento que lhe seja exterior. O 

intelecto apenas auxiliaria a vontade a alcançar a satisfação de seus impulsos, mas 

não poderia modificá-los. Toda instrução, ciência e conhecimento, portanto, não tem 

nenhum poder para mudar a vontade, torná-la algo melhor ou até significativamente 

menos pior do que sempre foi, é e será. 

Para Schopenhauer, a história pode não ter um sentido, no modo como este 

é entendido no âmbito de filosofias racionalistas como a de Leibniz ou Hegel, mas, 

com certeza, o seu desdobramento no tempo nos ensinaria algo sobre a vida. Sua 

melhor representação não é a de uma linha reta ascendente que, graças aos conflitos 

que vivenciaria em seu interior, sempre se apresentaria de uma nova maneira da qual 

ainda não havia se revestido anteriormente. Antes disso, ela seria melhor 

representada como um redemoinho que caoticamente vaguearia de um lado para 

outro, impulsionado por um terrível conflito que vivenciaria em seu interior, mas que 

acabaria por fazer com que ele girasse em torno de si mesmo, revisitando sempre os 

mesmos trajetos por conta de um estranho automatismo. Por isso, para o filósofo  

[...] uma verdadeira filosofia da história, ao contrário do que fazem 
todas as outras, não deve considerar o que (para falar da linguagem 
de Platão) sempre VEM A SER e nunca é, e tomar isso como a 
essência propriamente dita das coisas; mas ela deve ter diante dos 
olhos o que sempre é e nunca vem a ser nem perece. Logo, não 
consiste em elevar os fins temporais dos seres humanos a fins eternos 
e absolutos, e então construir artificial e imaginariamente o seu 
progresso em meio a todas as vicissitudes; mas, antes, consiste na 
intelecção de que a história é mentirosa, não apenas em sua 
composição, mas já em sua essência, na medida em que, narrando 
sobre meros indivíduos e acontecimentos particulares, pretende todas 



86 

as vezes narrar coisas diferentes, quando, de cabo a rabo, sempre 
apenas repete o mesmo sob diferentes nomes e diferente roupagem 
(MVR II, §38, p. 533).  

O filósofo usa o termo “uma verdadeira filosofia da história” três vezes nesta 

mesma página para referir-se à sua concepção de que esta, ao invés de se ater à 

diversidade das aparências que se apresentam no tempo, deveria consistir 

[...] na intelecção de que em meio a todas essas mudanças sem fim e 
seus torvelinhos sempre tem diante de si a mesma essência idêntica 
e imutável, que hoje atua da mesma forma que atuou ontem e sempre: 
a verdadeira filosofia da história deve, portanto, conhecer o idêntico 
em todos os eventos, tanto dos tempos antigos quanto modernos, 
tanto do Oriente quanto do Ocidente, e, apesar de todas as diferenças 
das circunstâncias específicas e dos trajes e costumes, em toda parte 
mirar a mesma humanidade (MVR II, § 38, p. 533).  

A pergunta diante disso é: o que significaria esta “verdadeira filosofia da 

história” (Eine wirkliche philosophie der geschichte)? Por quais motivos Schopenhauer 

se utilizaria de uma nomenclatura que ele próprio havia criticado tanto e que havia 

sido consagrada pelo seu principal antípoda filosófico? Talvez porque considerasse 

que o objeto da filosofia da história, tão mau abordado via de regra, merecesse um 

outro tratamento e compreensão em relação àquele que normalmente lhe era dado. 

O que o conjunto das ações humanas no tempo revelaria se, como nos indica 

Schopenhauer, “o esforço para construí-la como um todo com começo, meio e fim 

dotado de coerência é algo vão e baseado num mal-entendido”? 

2.6.2 “A verdadeira filosofia da história” schopenhauriana e sua conexão com a 

visão trágica do mundo e da existência 

Neste momento gostaríamos de lançar uma hipótese que poderá proporcionar 

uma interessante visão sobre o modo como Schopenhauer compreende a questão da 

condição humana no mundo, tendo como pano de fundo a sua discussão sobre a 

história e a filosofia da história. A história, por conta de sua visão particular e 

fragmentada da ação humana no tempo, não nos proporcionaria, segundo o filósofo, 

uma compreensão ampla e profunda do significado da vida humana, principalmente 

no que se refere ao que devamos esperar como resultado de sua trajetória no mundo. 

Por isso, sua filosofia pretende, através da hipótese de que a vontade é a essência de 

toda a vida, apresentar uma explicação para o “sentido” da vida humana que a trata 

como o fruto de um impulso sem direção, contraditório e incompleto e que por isso 
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sempre estaria sujeita a um constante e incurável sentimento. Uma mudança destas 

suas idiossincrasias é algo que nunca poderia ser obtido de modo intencional ou 

programado, só podendo ocorrer em virtude das relações que o conhecimento poderia 

estabelecer com a própria vontade em suas profundezas. Schopenhauer indica que 

este caráter profundamente insatisfatório da existência deriva da essência da própria 

vontade que, enquanto impulso cego e sem finalidade não poderia oferecer matéria-

prima e perspectivas melhores para a vida que ela anima e impulsiona. A “verdadeira 

filosofia da história schopenhauriana” se proporia, a partir de tais pressupostos, a 

corrigir as falsas expectativas de que a felicidade seria um destino possível e natural 

para a vida e de que a sua lei fundamental e universal seria o progresso através do 

tempo. Tal visão apresenta um interessante paralelo com a compreensão do mundo 

e da vida que, segundo o filósofo, nos é apresentada pela tragédia, conforme um 

cotejamento entre as duas visões não demora a revelar.   

Se a verdadeira filosofia da história schopenhauriana afirma que “O que a 

história narra é, em realidade, apenas o longo, pesado e confuso sono da 

humanidade” (MVR II, §38, p. 532); no âmbito da tragédia nos damos conta de que: 

“No instante da catástrofe trágica é-nos mais distinta que nunca a convicção de que a 

vida é um pesadelo do qual temos de acordar” (MVR II, §37, p. 520). Se a verdadeira 

filosofia da história de Schopenhauer proclama que a existência humana “[...] por mais 

que seja cultivada pelos seres humanos e favorecida pela fortuna, é, no entanto uma 

coisa vã, enganosa, efêmera e triste, que nem as constituições e legislações, nem as 

máquinas a vapor e telégrafos poderão algum dia melhorar substancialmente” (MVR 

II, §38, p. 532); encontramos na tragédia “[...] a exposição do lado terrível da vida, a 

saber, o sofrimento inominado, a miséria humana, o triunfo da maldade, o império 

cínico do acaso, a queda inevitável do justo e do inocente: em tudo isso encontra-se 

uma indicação significativa da índole do mundo e da existência” (MVR I, §51, p. 292-

93). E por fim aquilo que mais aproxima estes dois elementos tão importantes da 

filosofia schopenhauriana: se a verdadeira filosofia da história 

[...] consiste na intelecção de que em meio a todas essas mudanças 
e seus torvelinhos sempre tem diante de si a mesma essência 
idêntica e imutável, que hoje atua da mesma forma que atuou 
ontem e sempre: a verdadeira filosofia da história deve, portanto, 
conhecer o idêntico em todos os eventos, tanto dos tempos 
antigos quanto modernos, tanto do Oriente quanto do Ocidente, 
e, apesar de todas as diferenças das circunstâncias específicas e 
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dos trajes e costumes em toda parte mirar a mesma humanidade. 
Esse idêntico e permanente sob toda mudança consiste nas 
qualidades fundamentais do coração e da cabeça humanos, - muitas 
ruins, poucas boas (MVR II, §38, p. 533). Grifos nossos.  

Por outro lado, a tragédia nos revela que 

Em todos o que vive e aparece é uma única e mesma vontade, 
cujas aparências, entretanto, combatem entre si e se 
entredevoram. A vontade aparece num dado indivíduo mais 
violentamente, em outro mais fracamente; aqui e ali ela aparece com 
mais, ou menos, consciência, sendo mais, ou menos, abrandada pela 
luz do conhecimento (MVR I, §51, p. 291). Grifos nossos. 

A coincidência não é gratuita. Schopenhauer já havia indicado o parentesco 

que a filosofia teria com a arte já que ambas compartilhavam um mesmo tipo de 

conhecimento: aquele que ignorando o princípio de razão procurava alcançar a 

compreensão do verdadeiro ser do mundo que seria sempre igual a si mesmo, 

estando presente em todas as relações existentes entre as aparências, mas sem 

nunca a elas se submeter. Em uma palavra: as Ideias (Conf. MVR I, §53, p. 317). A 

intuição poética é a forma original do conhecimento que apreenderia a Ideia da 

humanidade e que revelaria os traços fundamentais que compõem o caráter e a 

conduta humana, para além de suas manifestações fragmentadas e particulares no 

tempo. A tragédia, em especial, teria, para Schopenhauer, para além disso, a 

capacidade de revelar a unidade da vontade em meio à pluralidade dos indivíduos e 

também, e isso é muito importante, o conflito que a mesma teria consigo mesma e 

que se manifestaria na animosidade e na oposição que aqueles teriam uns para com 

os outros. A intuição fundamental da tragédia seria, portanto, a da inevitabilidade e 

universalidade do sofrimento humano enquanto expressão da vontade de vida. Dela 

também se depreenderia, enquanto expressão do drama, a circularidade e repetição 

dos atos da vontade no tempo, a vanidade dos esforços humanos enquanto afirmação 

desta vontade e a possibilidade da sua redenção através da renúncia aos seus 

anseios. O papel da filosofia seria captar o sentido desta intuição e expô-la em 

conceitos universais que a espelhassem adequadamente. A “verdadeira filosofia da 

história” schopenhauriana, portanto, verteria tal intuição para uma visão conceitual 

que proporia uma crítica ao racionalismo e ao otimismo que seriam subjacentes à 

filosofia da história tradicional. O elemento mais distintivo de sua visão seria a 

proclamação da impossibilidade do progresso por conta do reconhecimento da 

imutabilidade da vontade que animaria todos os seres humanos, uma vontade cega e 
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irracional, que se manifestaria como um querer insaciável que faria com que a história 

fosse “a história dos conflitos e das lutas entre os seres humanos onde o sofrimento 

seria a norma”. Assim estariam lançadas as bases para uma visão trágica da história, 

isto é, da trajetória da vida humana no tempo. 

2.7 Diferentes olhares sobre a visão schopenhauriana sobre a história e o seu 

significado 

Alexis Philonenko em Schopenhauer: uma filosofia da tragédia afirma que 

Schopenhauer foi o único dentre os grandes filósofos alemães que não inseriu a 

história em seu “sistema” (Conf. PHILONENKO, 1989, p. 294). Não apenas as 

ressalvas metodológicas que fazem o filósofo duvidar da sua cientificidade, mas 

principalmente, sua descrença de que o desdobramento progressivo do tempo poderia 

trazer o progresso, marcam a visão schopenhauriana da história e fazem da mesma 

um evento sui generis no âmbito do idealismo alemão. Contra a tentativa de Hegel e 

Fichte de tornar da história uma forma de filosofia, Schopenhauer a teria visto como 

uma poesia desoladora, feita a partir da descrição da sucessão de fatos que não 

seriam senão outras tantas derrotas (Ibidem). Em um outro momento, Philonenko 

associa o declínio do interesse pela obra de Schopenhauer na Alemanha (durante o 

final do século XIX e começo do século XX sua filosofia tornou-se bastante popular, a 

ponto de haverem relatos de que muitos soldados alemães, que lutaram na primeira 

grande guerra, levavam entre seus apetrechos cópias de O Mundo) ao fato dos 

alemães “terem voltado a acreditar na história” o que ajudaria a explicar a tragédia da 

segunda guerra mundial. No segundo volume de Parerga e Paralipômena 

Schopenhauer faz uma crítica à sua época por conta de sua falta de originalidade e 

por sua pretensão de ser aquela atualidade, um presente preparado por todo passado 

e que então se acreditava que se realizava (Conf. § 233, p. 461). Não seria difícil 

pensar que toda época acredite que é algo especial, único e que tem algo importante 

a realizar, um fim a cumprir. Parece ser esse misto de narcisismo e de crença em uma 

determinada destinação histórica, um “messianismo histórico”, capaz de justificar 

vidas, projetos grandiosos e por vezes catastróficos, que Philonenko denuncia como 

aquilo que constituiria este “acreditar na história”. 

Por outro lado, Adolphe Bossert, em Introdução à Schopenhauer denuncia, o 

que ele considera um injusto desprezo que Schopenhauer votava à história. Para ele, 
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um sistema filosófico que não inclui a história, que é obrigado a abstrair o 

desenvolvimento histórico da humanidade é um sistema incompleto (Conf. BOSSERT, 

2011, p. 223). Contudo, como já vimos, Schopenhauer não ignora que seja possível 

algum tipo de desenvolvimento à humanidade, mas isto, que a história testemunharia 

e nos ensinaria, se referiria apenas a um “[...] aperfeiçoamento intelectual, que em 

realidade, é o único possível, pois o que é moral permanece no essencial o mesmo” 

(MRV II, §38, p. 531). Bossert também considera que a tentativa de Schopenhauer de 

resguardar algum valor para a história - depois de tê-la criticado veementemente - 

descrevendo-a como a consciência racional do gênero humano, parecia um tanto 

quanto incoerente. Ele acreditava que a afirmação schopenhauriana de que um povo 

que não tinha consciência histórica não tinha consciência de si mesmo era um truísmo, 

pois “Se de fato a humanidade está condenada a girar em círculo, que proveito ela 

poderia tirar de suas experiências passadas? ”. Também se incomoda com a 

afirmação de Schopenhauer de que “toda lacuna na história universal se assemelha 

à lacuna na consciência e na memória de um homem”, pois uma lacuna é algo que 

supõe um encadeamento e todo encadeamento está submetido a uma lei ou regra, 

deste modo teríamos reestabelecidos os pressupostos para uma filosofia da história 

(Conf. BOSSERT, 2011, p. 222-23).  

Aparentemente Bossert se incomoda com o fato de Schopenhauer atribuir um 

papel não determinante ao conhecimento na construção do processo histórico, isto é, 

o conhecimento deixaria de ser um fator de autodeterminação da vida, tanto individual 

como coletiva, pois a vontade não estaria sujeita a qualquer modificação ou 

melhoramento proporcionado pelo conhecimento racional, ainda que dele possa surgir 

uma consciência racional do gênero humano. Isso, no entanto, não excluiria a 

possibilidade de que o conhecimento ainda pudesse desempenhar alguma função na 

vida dos indivíduos e dos povos. Ele poderia nos ajudar a compreender melhor os 

motivos que atuariam sobre a conduta dos indivíduos e dos povos, no conjunto das 

relações que estes estabeleceriam entre si. A partir de tal conhecimento seria possível 

propor pragmaticamente, regras para uma conduta mais adequada perante as 

demandas da vida, conforme esta se apresentaria cotidianamente para os indivíduos. 

É nesse interim que seria possível pensar na aplicação e na utilidade de um 

conhecimento haurido da história.  
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Para aprofundar tal questão, teríamos que recorrer a alguns conceitos 

importantes da reflexão schopenhauriana sobre o caráter humano. Por meio disso 

perceberíamos que o caráter inteligível de cada indivíduo seria imutável e se 

desdobraria no tempo tomando a forma de um caráter empírico. O modo como os 

diferentes motivos agiriam sobre o indivíduo e o seu caráter poderiam facilitar ou 

dificultar a sua correta expressão. Como resultado deste processo teríamos a 

formação do caráter adquirido que envolveria o conhecimento que o próprio indivíduo 

desenvolveria sobre si mesmo e que, quando bem desenvolvido, o predisporia a um 

modo de agir que seria mais compatível com seu caráter. O filósofo também propôs 

reflexões sobre o que ele denominou como o “espírito da época que se assemelha a 

um vento cortante que a tudo atravessa” que imprimiria o seu selo em todas as ações, 

pensamentos e produções culturais de um determinado período de tempo (Conf. PP, 

§ 233, p. 460). Como este “espírito da época” atuaria sobre a percepção que os 

indivíduos teriam da vida e poderia ajudar a explicar as suas condutas?  

Contudo, se focarmos o núcleo duro da metafísica de Schopenhauer 

inevitavelmente nos depararemos com a tese da imutabilidade da vontade. Diante 

deste controverso tema, visto por muitos como a “rocha de tropeço” de sua filosofia, é 

que, de fato se coloca a problemática da filosofia da história em seu pensamento. 

Teria de fato o filósofo, como sugere Bossert, depois de tê-la criticado, tentado 

restabelecê-la de modo sub-reptício pela ideia de que a história seria a consciência 

racional do gênero humano? A abordagem do tema proposta por Schopenhauer é 

incisivamente crítica e não parece que as noções de “consciência racional da 

humanidade” e “espírito da época”, embora sejam bastante sugestivas, sejam 

suficientes para reestabelecer uma filosofia da história, ainda que sub-repticiamente, 

no âmbito do pensamento de Schopenhauer. O que teríamos efetivamente seria uma 

visão trágica do mundo e da existência que perpassaria toda a filosofia de 

Schopenhauer e que encontraria na tragédia a sua correspondência poética mais 

poderosa. Esta intuição do caráter trágico do mundo e da existência, segundo 

Philonenko, se expressaria na convicção schopenhauriana de que haveria uma 

excisão entre a vida e a consciência, que se separariam e se excluiriam uma da outra. 

Ao voltar-se para o seu próprio interior, o indivíduo se reconheceria como o espectador 

impassível de uma vida na qual ele, infelizmente, seria o ator. Nada restaria então a 
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ele senão aceitar-se como a expressão de uma vontade, que ele mesmo não poderia 

mudar ou controlar (Conf. PHILONENKO, 1989, p. 286). 

Max Horkheimer em A atualidade de Schopenhauer traça um panorama 

bastante amplo da filosofia de Schopenhauer, primeiro relacionando-a com o seu 

tempo e com a expectativa do filósofo de que o reconhecimento que este não lhe havia 

dado seria alcançado na posteridade. Contudo, tal expectativa não estaria 

condicionada a qualquer concessão ou acordo tácito que a sua filosofia poderia ter 

com a filosofia acadêmica, o Estado, a religião ou com o próprio “espírito da época”. 

Horkheimer destaca como Schopenhauer, conseguiu manter o seu pensamento 

independente da crença no progresso e no nacionalismo em meio a uma época que 

respirava tais ideais e que exigia da filosofia uma justificação para estes. A 

desconfiança do filósofo para com a história fez com que ele visse, para além ilusão 

do progresso, a permanência da injustiça como o traço mais distintivo e recorrente 

das relações que os seres humanos estabeleciam entre si e que expressavam  

[...] a luta generalizada para escapar da miséria, a navegação que 
ocasiona tanta perda de vidas, os complicados interesses comerciais 
e por fim as guerras para as quais tudo isso contribui”, tem por base a 
cobiça por aquela abundância que sequer traz felicidade e que, pelo 
contrário, não permite que se coloque um fim a semelhante barbárie, 
pois ela é a outra face da cultura, um elemento da civilização 
(HORKHEIMER, 2018, p. 195-96). 

Em função de tais “virtudes”, improváveis em seu contexto, Horkheimer 

descreve Schopenhauer como um “pessimista clarividente”, que conseguiu antever a 

catástrofe belicista que se abateria sobre a Europa no começo do século XX. Sua 

concepção da vontade como um impulso cego e sem direção que subjazia à 

consciência, que seria apenas uma “pequena parte de nossa psique”, subvertia o 

dogma secular da antiga metafísica que associava o mais real ao verdadeiro e ao 

bom. Mesmo as mais refinadas elaborações que atualizaram esta antiga ideia, seja 

enquanto busca de uma reconciliação dos diferentes aspectos contraditórios que 

formavam a realidade em um sistema de pensamento que de algum modo legitimasse 

a realidade, ainda que ao custo de assimilar ao processo de manifestação do espírito 

o erro e a dor (Hegel) ou como um pensamento que baseado em certos ideais – 

liberdade, eternidade, justiça – projetaria uma possível realização dos mesmos em 

uma progressão infinita, o fim último da história (Kant), são abandonadas por 
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Schopenhauer, cujo pensamento seria o ápice do esclarecimento, o momento onde 

este voltando-se para si mesmo aceitaria os seus limites e abdicaria de suas ilusões 

e utopias, reconhecendo “que aflição e esforço sem fim, sempre novamente 

despertados, formam o conteúdo da história e determinam a relação do homem com 

a natureza”.  

2. 8 Epílogo 

Como avaliar a crítica de Schopenhauer à história? No que tange à questão 

metodológica, a recusa do autor em conferir um caráter de cientificidade à história 

reflete em parte a herança do pensamento kantiano, pois se a leitura do conhecimento 

kantiana, inviabilizou a possibilidade do conhecimento da coisa em si, por outro 

legitimou a pretensão de um conhecimento universal do fenômeno, por meio de uma 

experiência que envolveria uma síntese entre o conhecimento a priori e o 

conhecimento a posteriori. Esta síntese perfeitamente possível nas ciências naturais 

não seria igualmente factível em todas as ciências. Na psicologia, por exemplo, ela 

falharia por conta do fato de seu objeto: a psique/alma, não ser diretamente acessível 

à nossa experiência, como um outro objeto qualquer. Embora tal entendimento não 

tenha se estendido ipsis literis à história, o fato é que esta abordagem trouxe à tona 

uma das principais questões tratadas pelo pensamento neokantiano: a discussão 

sobre o método nas ciências humanas. Contudo, Schopenhauer não segue 

exemplarmente o itinerário desta discussão, (que apontaria positivamente para a 

criação de um método de investigação específico para tais ciências a fim de assim 

resguardar a sua cientificidade), e acaba por adotar uma visão que nega o caráter de 

ciência tanto à história como à sua coirmã: a geografia. A razão disso é que ambas 

não teriam por objeto verdades universais senão unicamente coisas individuais. (PP, 

§ 233, p. 457-58).  

Não seria difícil concluir que Schopenhauer tem uma visão muita restrita e 

rígida da ciência e que teríamos bons motivos para acreditar que é possível uma 

abordagem científica que não siga necessariamente a “receita” clássica proposta pelo 

filósofo, o que provavelmente permitiria incluir no rol das ciências, conhecimentos que 

ele havia julgado como não científicos. A própria história no século XX se voltou cada 

vez mais para uma visão mais livre de seu papel, afastando-se do viés positivista que 

a marcou durante boa parte do século XIX e que exigia a sua fidelidade irrestrita ao 
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fato ou dado objetivo. Houve claramente uma proliferação de novas abordagens 

históricas que elegeram e trataram de temas cada vez mais específicos a partir de 

óticas também particulares. A antiga grandiloquência cedeu lugar a um discurso que 

não se furta a abordar elementos e fatos da vida cotidiana e de atribuir protagonismo 

aos sujeitos anônimos que dela faziam parte. Tal discurso também não pretendia mais 

expressar uma verdade universal, embora nem por isso deixasse de buscar uma 

legitimidade. A ênfase no estudo das mentalidades que marcaram cada sociedade em 

seu tempo específico a partir da análise do conjunto de elementos que constituíam a 

cultura de cada uma destas sociedades, também é algo bastante destacado nos 

estudos históricos atuais. Esta fragmentação de perspectivas, a predileção pelo 

estudo de objetos particulares (mentalidades, condutas e crenças que procediam de 

ambientes e épocas específicas), a dificuldade, receio e até mesmo impedimentos 

para generalizar conhecimentos adquiridos através da análise de diferentes objetos 

(culturas e mentalidades de diferentes sociedades), tudo isso, de certo modo, vem de 

encontro às questões colocadas por Schopenhauer acerca da história, mas, e é 

importante que se note isso, em um contexto onde a própria ideia de ciência - o que a 

caracteriza, seu grau de precisão, seu alcance e validade, a relação entre as 

diferentes ciências – está sob constante problematização. 

O que aprendemos sobre a vida humana e o seu significado através da análise 

da sucessão das ações humanas que se desdobram no tempo? Em torno desta 

questão fundamental Schopenhauer desenvolve a sua crítica à história. Embora 

reconhecesse que o ponto de partida para a análise filosófica e histórica fosse 

igualmente o fato ou a ação humana expressa no tempo, Schopenhauer procurou 

destacar as diferenças profundas que as separavam e as tornavam irredutíveis uma 

à outra. A história tomaria a ação ou o fato a ser tratado como algo particular e único, 

além disso, buscaria decifrá-lo quanto ao seu significado apenas a partir daquilo que 

a experiência lhe ensinasse a respeito. A filosofia tomaria os fatos e ações como a 

expressão imperfeita no tempo de algo que lhes seria subjacente, mas que de modo 

algum se submeteria às leis que regeriam tais fatos e ações tomados enquanto 

aparências e ao tipo de conhecimento que lhes seria próprio. O verdadeiro objeto da 

filosofia seria, portanto, a Ideia e não o fato ou a ação unicamente dados 

empiricamente. Para justificar sua tese e garantir à filosofia a especificidade de um 

objeto distinto daquele que seria abordado pela história, Schopenhauer evoca as 
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visões de Platão e Kant. Ambos teriam proclamado que objeto da filosofia não seria a 

aparência indefinidamente variável e mutável no tempo, mas aquilo “que em todas as 

épocas sempre existiu, existe e existirá exatamente o mesmo”. É um pensamento tão 

ousado quanto difícil de se impor. A enorme variedade de ações humanas e dos 

caracteres também diversos das quais aquelas procedem, a extensa e praticamente 

incontável história do gênero humano, com seus múltiplos acontecimentos, as 

revoluções que tiraram e colocaram indivíduos, classes e países no centro do poder, 

tudo isso, para Schopenhauer, são variações inessenciais da ideia da humanidade 

que as ações humanas expressariam progressivamente no tempo de um modo 

bastante imperfeito.  

Mas o que está efetivamente compreendido em tal Ideia? O amor e o ódio, o 

apego e o desprendimento, a fé e a dúvida, a propensão para a virtude ou para o vício 

e assim por diante. Tudo aquilo que anima a alma humana e a agita: sentimentos, 

paixões e impulsos que movem os seres humanos, tem origem na ideia da 

humanidade. Mas é possível tornar a definição mais precisa e também mais profunda. 

Através da intuição trágica, que a tragédia materializa com grande ênfase em seus 

enredos, descobrimos que por detrás de tudo isto há uma vontade que age através 

de todos os indivíduos e que por estar em intenso conflito consigo mesma transmite 

esse tom beligerante às relações que estes mantêm entre si. É a partir daí que 

Schopenhauer constrói sua imagem da vida e da história. A vida seria uma expressão 

da vontade, um impulso originário que move todo o humano rumo à busca de uma 

satisfação que, não obstante, nunca há de ser encontrada. Entre estes dois pontos 

extremos, a entrada no tempo deste impulso, que em si mesmo não conhece tempo 

algum, e o seu termo, uma promessa de realização que nunca se cumpre, se 

desenrola uma vida que é marcada pela carência, o conflito e a morte e que assim 

oferece materiais que os nossos livros só precisariam, a bem da verdade, contar uma 

única vez, já que se repetiria incessantemente com variações quase que 

insignificantes.  

Mas dizer que a vida nunca muda e é sempre a mesma porque 

recorrentemente expressaria desejos de poder, conflitos, injustiças, sofrimento e 

morte, não seria uma tremenda generalidade? Não seria este um modo extremamente 

simplório e redutor de se referir a algo tão complexo? Afirmar que o mundo é sempre 
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o mesmo não expressaria um pensamento arcaico que seria incapaz de explicar 

realmente o que o mundo é? Este refúgio metafísico desde onde o filósofo proclama 

a imutabilidade da vida através de sua vinculação com o Ser (no caso de 

Schopenhauer a vontade) não seria um subterfúgio ilusório para não ter de enfrentar 

a dinamicidade de uma realidade que sempre estaria em constante processo de 

transformação? É bem provável que questões como essas sempre nos assaltem 

quando tratarmos do pensamento de Schopenhauer. De qualquer modo, é importante 

ressaltar, que em uma época que estava ávida pelo novo, que se voltava para a 

história para nela tentar encontrar um sentido e uma razão para acreditar que ela tinha 

uma missão a cumprir e que, acima de tudo, acreditou no ideal do progresso, Arthur 

Schopenhauer foi uma voz dissonante que julgou a história como sendo fruto de um 

acaso cego, que denunciou o crescente interesse por ela como sendo um fruto da 

superficialidade e da estreiteza da visão e que considerou a crença no progresso como 

uma ilusão alimentada pela vaidade e o orgulho humanos.  

Um dos seus maiores feitos do filósofo foi conceber uma filosofia trágica que 

transpôs para o conceito, a intuição trágica de uma vida humana que se desdobraria 

no tempo em um sem número de indivíduos e que, no entanto, teria desde sempre a 

mesma vontade cega e sem finalidade como seu elemento originário e imutável. As 

imagens mitológicas da roda de Íxon, que nunca pode parar de ser rodada e da pedra 

que Sísifo precisa recorrentemente levar ao alto da montanha em sucessivos e 

intermináveis movimentos repetitivos, poderiam muito bem serem usadas para 

retratarem o desejo, a mola secreta da ação humana, que enquanto, expressão da 

vontade, nunca poderia ser satisfeita e que por isso mesmo retornaria indefinidamente 

ao indivíduo para movê-lo, sem, no entanto, fazê-lo chegar a lugar algum. Tais 

imagens poderiam também serem transportadas para o âmbito da história servindo aí 

de contraponto à ideia de progresso. Por fim, gostaríamos de citar Julio Quesada, que 

no mesmo espírito da conclusão deste capítulo estabeleceu uma interessante relação 

entre a visão de Schopenhauer a respeito da história e uma célebre passagem de 

Walter Benjamin. 

Dentro desta iconografia moderna que se tem proximidade com o 
“tom” filosófico schopenhauriano existe um quadro de Paul Klee 
comentado belíssima e tragicamente por Walter Benjamin em sua tese 
IX. É um anjo que fixa seu olhar sobre algo ao mesmo tempo em que 
parece voar para longe. “Tem os olhos deslocados, a boca aberta e as 
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asas estendidas. É o anjo da história afirma Benjamin, deve ter este 
aspecto”. Este anjo da guarda, doce companhia, esta horrorizado pelo 
destino da humanidade: onde o historicista vê uma cadeia de 
acontecimentos, ele só vê uma catástrofe única que acumula ruína 
atrás de ruína. Quer deter-se, recompor o que está destruído, mas 
uma tempestade desce do céu rodopiando entre suas asas. Por fim, 
não tem mais o que fazer senão seguir adiante. “Tal tempestade – 
conclui Benjamin – é o que chamamos de progresso”. (1990, p. 275). 
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3 O ENLACE ENTRE A VISÃO DA TRAGÉDIA SOBRE A VIDA E O SEU DESTINO 

COM A NEGAÇÃO DA VONTADE NA CONCLUSÃO DE O MUNDO 

Nos capítulos anteriores procuramos mostrar como a concepção de 

Schopenhauer sobre a tragédia nos proporciona uma visão exemplar de como a sua 

filosofia pronuncia-se sobre a questão do valor do mundo e da vida. Também foi 

possível encontrar um interessante parentesco entre esta visão expressa na 

interpretação schopenhauriana da tragédia e aquela que podemos depreender da 

compreensão apresentada pelo filósofo acerca da história. Tal compreensão, que 

designamos no segundo capítulo desta tese como uma visão trágica do mundo e da 

existência, reafirma com outras referências - a análise do sentido, ou melhor, da falta 

de um sentido para o conjunto das ações humanas no transcorrer do tempo - a visão 

que encontramos na interpretação da tragédia. Tal coincidência não pode ser atribuída 

ao acaso e muito menos ser vista como algo surpreendente, afinal ela se justifica como 

uma das expressões de um pensamento que o próprio filósofo chamou de único e 

que, embora tenha sido desmembrado em várias partes por uma questão de ordem 

didática, contém em cada um de seus membros a integralidade de sua verdade. Que 

tenhamos recortado do terceiro livro de O mundo esta “coincidência” das visões que 

a interpretação schopenhauriana da tragédia e da história sobre o mundo e a vida nos 

apresentam, isto se deve à natureza deste trabalho, mas não pode ser anunciado 

como algo que reclama um privilégio, pois o mesmo também poderia ser encontrado 

e exposto através da conexão entre outras partes que compõem e se relacionam neste 

admirável organismo que é a filosofia de Schopenhauer. Como o próprio filósofo 

indica, a verdade de sua filosofia pode ser acessada a partir de diversos caminhos 

que, não obstante, levam ao mesmo ponto ou destino. Ela seria, por isso, “a Tebas 

das mil portas”. 

Apesar disso, tomamos este caminho por antever nele algumas conexões 

teóricas que nos parecem ser muito relevantes para explicitar esta questão que 

perpassa toda a filosofia de Schopenhauer e que foi colocada por ele do seguinte 

modo: O que torna esta vida/existência, que nos interroga como uma esfinge, algo, 
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por um lado, tão misterioso e por outro tão sombrio?10  Uma das respostas possíveis 

para esta questão parece estar muito ligada a uma intuição schopenhauriana que se 

articula no âmbito de suas visões sobre a tragédia, a história e a noção de nada, 

conforme apresentada no final do quarto livro de O mundo. O objetivo do terceiro 

capítulo deste trabalho é expor tal intuição e a articulação na qual ela se expressa de 

uma maneira conceitualmente coerente, reconstruindo as premissas que a 

possibilitam no âmbito da filosofia de Schopenhauer. 

3.1. O problema do valor da existência no quarto livro de O mundo como vontade 

e como representação 

Schopenhauer começa o quarto livro de O mundo ressaltando a importância da 

investigação que será levada a cabo neste:  

A última parte de nossa consideração anuncia-se como a mais séria 
de todas, pois concerne às ações do ser humano, objeto que afeta de 
maneira imediata cada um de nós, e a ninguém pode ser estranho ou 
indiferente; muito pelo contrário, referir tudo o mais à ação humana é 
tão conforme à natureza das pessoas, que estas, em toda 
investigação sistemática, sempre considerarão a parte relacionada ao 
agir como o resultado da totalidade do conteúdo da investigação, pelo 
menos na medida em que este as interessa, e assim, dedicarão a essa 
parte, mesmo às expensas das outras, a sua mais séria atenção. 
(MVR I, § 53, p. 313).  

Uma análise sistemática das motivações que estão por detrás das ações e 

condutas humanas será o objeto de Schopenhauer na última parte de sua principal 

obra. É somente no fenômeno humano que a vontade pode tomar consciência de si 

mesma. No momento em que esta autoconsciência brota das profundezas da própria 

vontade, a partir da relação que ela estabelece com o conhecimento, ela precisa 

decidir se irá afirmar-se ou negar-se. Estes dois caminhos sempre estão disponíveis 

para a vontade, por isso Schopenhauer diz que ela pode ser Adão ou Cristo, isto é, 

                                                 

 

10   [...] o espanto filosófico que daqui nasce é condicionado no indivíduo por um elevado desenvolvimento da 

inteligência, todavia, em geral, não apenas por esta; sem dúvida, é o saber da morte, junto com este, a consideração 

do sofrimento e da miséria da vida, o que dá o mais forte estímulo à introspecção filosófica e para a interpretação 

metafísica do mundo. Se a nossa vida fosse sem fim e sem sofrimento, talvez a ninguém ocorresse perguntar 

porque o mundo existe e por tem precisamente essa índole; porém, tudo se entenderia por si mesmo (MRV 

II, §17, p. 196). Grifos nossos. 
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pode instituir a vida ou suprimi-la. Em quais circunstâncias e o que, quais motivos, 

podem levar a vontade a se afirmar ou se negar é o que Schopenhauer pretende 

revelar. 

Porém, antes de se voltar diretamente para tal análise, Schopenhauer reafirma 

a sua visão de que o principal papel da filosofia é tomar e explicar aquilo que sempre 

seria o mesmo, não sofrendo a ação transformadora do tempo, aquilo que sempre 

seria igual a si mesmo. Acreditar que fazer filosofia seria descrever as mudanças 

sucessivas que afetam as coisas que se deixam expor completamente no tempo 

significaria estar em um polo oposto àquele que caracteriza o verdadeiro espírito 

filosófico. O principal alvo da crítica é a filosofia de Hegel e a sua “forma histórica de 

filosofar”. Nossa intuição, exposta no capítulo anterior, quanto à existência aqui de 

uma visão trágica da vida e da história, se fundamenta nesta recusa do progresso e 

na crença de um eterno retorno do mesmo11. Como o que sempre retorna é a mesma 

vontade, que, não obstante isso, nunca pode ser melhorada, o que a história expõe é 

sempre o drama desta vontade que precisa pagar com sofrimentos de toda a sorte a 

escolha de ter se afirmado e constituído o mundo. 

O que a história expõe em um plano geral é apenas a confirmação do que está 

exposto na trama da vida de cada indivíduo, mostrando uma plena e coerente ligação 

entre o micro e o macrocosmo. Os impulsos incontroláveis expressos por meio do 

querer, os conflitos internos e externos e a insatisfação constitutiva são, segundo 

Schopenhauer, os traços mais evidentes que acompanham e definem a vida de todo 

e qualquer indivíduo. São tais elementos que também oferecem farta matéria para os 

relatos dos historiadores e as representações poéticas. Em que pese a variedade dos 

motivos que podem estar por detrás das ações humanas, as tendências mais gerais, 

que “expressam na maioria das vezes uma orientação dominante para o mal e poucas 

                                                 

 

11 Há uma perda de sentido, pois a idade média e a idade moderna, dito claramente, haviam inoculado no 

pensamento europeu uma perspectiva linear de conjunto, seja uma história soteriológica ou de uma fé secular no 

progresso, que agora é questionada. O regresso ao ciclo do pensamento grego e hindu mostra uma vida sem sentido 

nem meta: nunca ocorre nada de novo, nem realmente melhor (SPIERLING, 2010, p. 107-108). 
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vezes para o bem”, sempre são as mesmas e se repetem sob diferentes roupagens 

que não surpreendem aquele que olha para além do que é meramente aparente. 

Portanto, segundo Schopenhauer, para compreender melhor a existência do 

ser humano e sua conexão com o mundo em que ele vive, o filósofo deve tomar a 

vontade como seu principal objeto de estudo, mas não a vontade em suas 

fragmentadas, incontáveis e multifacetadas aparências e sim como aquilo que sempre 

se encontra íntegra, imutável e indestrutível por detrás (e no interior) de todas estas 

manifestações12. Já em um manuscrito de 1814, Schopenhauer defendia tal visão 

A filosofia tem fracassado desde a muito tempo pelo seu empenho em 
seguir o caminho das ciências, ao invés daquele que é tomado pela 
arte [...] Buscou-se o porquê, ao invés de se considerar o como é; 
procurou-se alcançar o mais distante em vez de captar o mais próximo. 
O mais usual tem sido projetar-se para fora e em todas as direções e 
não dirigir-se para dentro, ali onde todo enigma deve resolver-se. (EIJ, 
§ 71, p. 56-57). 

Exatos trinta anos depois (em 1844), nos Suplementos do segundo tomo de O 

mundo, Schopenhauer reforçaria e completaria a sua formulação a esse respeito 

observando que:  

[...] a mirada do investigador tem de voltar-se para dentro: pois os 
fenômenos intelectuais e éticos são mais importantes que os físicos, 
na medida em que, por exemplo, o magnetismo animal é um 
aparecimento incomparavelmente mais importante que o 
aparecimento mineral. Os últimos mistérios fundamentais são 
portados pelo ser humano em seu interior, e esse é-lhe acessível de 
modo mais imediato; por isso só aqui tem a esperança de encontrar a 
chave para o enigma do mundo e captar em um fio condutor a 
essência de todas as coisas. O domínio mais próprio da METAFÍSICA 
reside portanto naquilo que se denominou filosofia do espírito (MVR II, 
§ 17, p. 217-218). 

                                                 

 

12 Isto não quer, de modo algum, dizer que Schopenhauer despreze ou considere irrelevante a abordagem do mundo 

da aparência, pois ele, necessariamente, deve ser o ponto de partida de toda consideração que pretenda estabelecer 

algum conhecimento sobre as coisas. O que o filósofo quer nos indicar é que ele não pode ser também o ponto de 

chegada, o destino final da reflexão filosófica, pois esta almeja alcançar algo que não seja mera aparência. “A 

ponte, pois, pela qual a metafísica vai além da experiência não é outra senão justamente aquela decomposição da 

experiência em aparência e coisa em si, na qual coloquei o grande mérito de Kant. Pois ela contém a demonstração 

de um núcleo da aparência diferente da aparência mesma. Esta não pode, é certo, jamais ser completamente 

apartado da aparência, e ser considerado por si mesmo como um ens extramundanum, porém, sempre será 

conhecido apenas em suas relações e referências à aparência mesma. (MVR II, § 17, p. 222). 



102 

3.2  O indivíduo como expressão da vontade e sua sujeição à mesma 

A vontade é, para Schopenhauer, o núcleo do mundo, aquilo que embora 

manifeste-se no plano da representação jamais pode ser reduzida completamente a 

suas formas. O indivíduo é uma aparência desta vontade e enquanto tal está 

completamente submetido à mesma. Disso decorre a inevitabilidade das ações que 

derivam de seu caráter sob o efeito dos motivos exteriores. Há, portanto, uma 

regularidade no conjunto das ações praticadas por um indivíduo qualquer ao longo de 

sua trajetória de vida. Isso se deve à imutabilidade do caráter inteligível que já está 

dado de uma vez por todas como uma expressão essencial da vontade, por isso toda 

pretensão de mudar tal caráter por meio de exortações, nobres discursos ou mesmo 

castigos terríveis sempre é limitada e só atinge resultados secundários. A vontade, 

que é o elemento mais primário, não pode ser modificada pela ação do intelecto que 

é o elemento secundário, um mero auxiliar para os seus propósitos13.  

Ademais é importante ressaltar que o intelecto é uma espécie de médium da 

vontade, pois oferece motivos para que ela possa atuar, embora as suas motivações 

fundamentais lhe escapem e só possam ser conhecidas a posteriori. Temos aqui, 

portanto, uma justificativa metafísica para a visão segundo a qual “a razão é escrava 

das paixões”14.  

Se a onipotência da vontade nos impede, de atribuir um suposto livre-arbítrio 

ao indivíduo, algo parecido ocorre quando abordamos a questão da virtude. Uma ação 

de fato virtuosa sempre será uma exceção, pois se o que constitui o mundo é a 

afirmação da vontade e esta é um impulso cego, sem fundamento e que se manifesta 

                                                 

 

13 O conhecimento, em definitivo, tem uma origem secundária, é algo acidental e externo e, portanto, essa 

obscuridade não é uma mera sombra casual em meio à região da luz, senão que o conhecimento é uma luz em 

meio a uma obscuridade originária e ilimitada em que se perde (SPIERLING, 2010, p. 193). 

14 A metafísica schopenhauriana da vontade é uma vasta demonstração de que o mundo é um lugar de sofrimentos 

que nenhuma razão pode justificar nem compensar. É a afirmação do primado da vontade sobre o entendimento. 

E desta posição derivam as peculiaridades do pensamento de Schopenhauer. O pessimismo não é a causa do 

irracionalismo, senão sua consequência. É importante então dissociar o pessimismo do irracionalismo [...] Esta 

posição de Schopenhauer marca uma inflexão no pensamento ocidental; é um dos poucos progressos que a filosofia 

pode alcançar [...] que a razão seja a essência da natureza humana e a racionalidade seu fundamento mais fundo, 

são convicções que se expandem por todo o âmbito da filosofia ocidental. Esta crê que o conhecimento racional é 

o centro que contém nossas normas e valores. Schopenhauer lançou por terra esta doutrina. Só por isso merecia 

ser contado entre os grandes criadores da filosofia (MARCOS; EZCURRA, 2004, p. 133-134). 
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como um querer incontrolável, somente raramente será possível encontrar uma ação 

verdadeiramente boa de uma perspectiva moral, pois isso pressupõe uma renúncia 

da vontade em relação aos seus anseios, portanto, uma ação que os contrarie. Esta 

visão, bastante polêmica e que está em clara contradição com boa parte das 

concepções éticas concebidas ao longo da história da filosofia, já aparece bastante 

madura em um manuscrito de 1815 

A filosofia moral dos antigos se foca em compreender a necessidade 
da virtude, sem deixar de buscar um princípio para a mesma, isto é, 
querendo deduzi-la de algo que não podia se fundamentar senão na 
própria vida. Por conseguinte, quiseram harmonizar a virtude com a 
vida e esse foi o seu grande erro posto que a virtude é justamente o 
contrário que a vida e emana precisamente do não-querer-viver, do 
qual é a sua melhor expressão [...] Que a virtude não corresponda à 
vida, por não estar submetida ao princípio de razão e que não seja 
suscetível – nem tampouco disto necessita – de fundamentação 
algum, isto é algo que os antigos nunca souberam compreender (EIJ, 

§ 105, p. 72-73). 

No quarto livro de O mundo, Schopenhauer retoma a questão e acaba por 

vincular os sistemas filosóficos e as doutrinas religiosas na medida em que, para ele, 

ambos, embora por caminhos diferentes, identificam felicidade e virtude. Novamente 

ele também reforça a tese de que a natureza da virtude seria oposta à felicidade (Conf. 

MVR I, § 65, p. 420-421). Isto quer dizer que aquilo que conduz à virtude envolve 

necessariamente algo que contraria os interesses da vontade, mas como uma vontade 

toda poderosa pode voltar-se contra si mesma? 

3.3 A vontade em si mesma e a vida que lhe cabe 

Por não ser um logos ou um nous, mas sim um ímpeto cego, a vontade 

apresenta várias disposições distintas e muitas delas são contraditórias entre si.  

A esse respeito, no segundo livro de O mundo, encontramos o seguinte 

Assim, em toda parte na natureza vemos conflito, luta e alternância da 
vitória, e aí reconhecemos com distinção a discórdia essencial da 
vontade consigo mesma. Cada grau de objetivação da vontade 
combate com outros por matéria, espaço e tempo. A matéria que 
subsiste tem continuamente de mudar de forma, na medida em que, 
pelo fio condutor da causalidade, aparências mecânicas, químicas, 
orgânicas anseiam avidamente por emergir e assim arrebatam umas 
às outras a matéria, pois cada um quer manifestar a própria Ideia. Este 
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conflito pode ser observado em toda a natureza, sim, em verdade esta 
só existe em virtude dele (MRV I, § 27, p. 170-171). 

A sequência do texto traz uma afirmação de Aristóteles que, remetendo-se a 

Empédocles, indica que “se tal conflito não fosse inerente a todas as coisas tudo seria 

uno”. Este conflito decorre da fragmentação da vontade em uma infinidade de 

aparências, graças a ação do principium individuationis, pois sentindo-se única em 

cada uma delas, a vontade buscará se afirmar sobre todas as demais aparências. Tal 

afirmação envolve imediatamente a luta pelo alimento através da qual cada ser obtém 

a sua sobrevivência e pela reprodução que perpetua o indivíduo por meio da 

continuidade da espécie, contudo, não se vai muito além disso e pode-se dizer que se 

caracteriza por ser “um vagar sem fim que não possui um fim último” e que “carece de 

sentido e gira eternamente em torno de si mesma” (Conf. SPIERLING, 2010, p. 107).  

O mundo visível resulta da afirmação da vontade, onde esta, faminta, devora a 

si mesma, já que ela é tudo o que existe e não há nada fora dela. Por isso, o conflito 

da vontade consigo mesma é a condição fundamental para a existência do mundo e 

a sua reprodução no espaço e no tempo. O pessimismo schopenhauriano extrai suas 

premissas fundamentais exatamente disso: enquanto a vontade se afirmar não é 

possível uma vida sem sofrimento porque a sua afirmação necessariamente implica 

nisto. Toda e qualquer vida pressupõe a afirmação da vontade e toda afirmação da 

vontade produz sofrimento. Também seria possível dizer que a afirmação da vontade 

também é capaz de produzir prazer, mas ainda que, metafisicamente, seja possível 

afirmar que a quantidade de prazer e dor produzidas pela afirmação da vontade se 

equivalham, o efeito desta igualdade fica prejudicado quando verificamos que a 

diferença de sensibilidade possuída pelo indivíduo para perceber e usufruir do prazer 

e da dor são bem distintas. Enquanto o prazer é percebido suavemente e de modo 

bastante fugaz, a dor é facilmente notada e terrivelmente sentida.  

Toda satisfação, ou aquilo que comumente se chama felicidade, 
é própria e essencialmente falando apenas NEGATIVA, jamais 
positiva [...] Daí quase não prestarmos atenção nos bens e vantagens 
que realmente possuímos, nem os apreciar muito porque 
simplesmente acreditamos que esse é o curso natural das coisas, visto 
que nos tornam contentes apenas negativamente, ao prevenirem o 
sofrimento. Somente após os perdermos é que nos tornamos 
sensíveis ao seu valor: pois a carência, a privação, o sofrimento são 
de fato o positivo e anunciam a si mesmos imediatamente (MVR I § 
58, p. 370-371). Grifos nossos. 
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3.4 O negativo na filosofia de Schopenhauer 

Esta célebre descrição schopenhauriana sobre a positividade da dor e a 

negatividade do prazer/bem-estar não é um momento isolado em sua filosofia, pois 

algo semelhante pode ser encontrado em sua definição do que seria a liberdade 

O conteúdo inteiro da natureza, a completude de suas aparências são, 
portanto, absolutamente necessários, e a necessidade de cada parte, 
de cada aparência, de cada evento, pode sempre ser demonstrada, já 
que tem de ser possível encontrar o fundamento do qual se segue 
como consequência. Aqui não há exceção alguma: donde se segue a 
validade irrestrita do princípio de razão. Por outro lado, entretanto, este 
mesmo mundo, na totalidade de suas aparências, é para nós 
objetidade da Vontade, que, por não ser ela mesma aparência, 
representação ou objeto, mas coisa-em-si, não está submetida ao 
princípio de razão, a forma de todo objeto; portanto não é determinada 
como consequência por um fundamento, logo, não conhece 
necessidade; em outras palavras, é LIVRE. Nesse sentido, o 
conceito de liberdade é, propriamente dizendo, negativo, pois seu 
conteúdo é tão-somente a negação da necessidade, isto é, da relação 
de consequência a seu fundamento, em conformidade com o princípio 
de razão (MVR I § 55, p.331-332). Grifos nossos.   

O elemento comum às duas definições é a ênfase na negatividade. Aliás a 

noção de justiça, um dos conceitos chave da ética schopenhauriana, também é 

concebida negativamente 

No encadeamento de nosso modo de consideração encontramos 
como conteúdo da noção de INJUSTIÇA aquela índole da conduta de 
um indivíduo na qual este estende tão longe a afirmação da vontade 
que aparece em seu corpo que ela vai até a negação da Vontade que 
aparece num corpo alheio. Também indicamos em exemplos bastante 
gerais o limite onde começa o domínio da injustiça, ao determinar, ao 
mesmo tempo, suas gradações desde os mais elevados graus até os 
mais baixos, por meio de alguns conceitos elementares. Em 
conformidade com tudo o que foi dito, o conceito de INJUSTIÇA 
é originário e positivo, já o oposto dele, o de JUSTIÇA é derivado 
e negativo. Temos, assim, de nos ater não às palavras, mas aos 
conceitos. Noutros termos, jamais se falaria de JUSTIÇA se não 
houvesse injustiça. O conceito de JUSTIÇA contém meramente a 
negação da injustiça: a ele será subsumida toda ação que não 
ultrapasse o limite acima exposto, vale dizer, não seja negação 
da vontade alheia em favor da mais forte afirmação da própria 
vontade (MVR I § 62, p. 393). Grifos nossos. 
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O rol de noções desenvolvidas por Schopenhauer em sua filosofia e que são 

diretamente concebidas como negativas ou como aproximadamente negativas é 

bastante amplo. Ainda no âmbito da ética encontramos à noção de bom que 

originalmente é concebida como “[...] a adequação de um objeto com algum esforço 

determinado da Vontade” (MVR I, § 65, p. 418). Contudo, posteriormente o filósofo 

abordará o “autêntico bom” que ele associará com a conduta daquele ser humano 

onde “o conhecimento domina o ímpeto cego da vontade” e que por isso é capaz de 

alcançar a resignação (Conf. MVR I, § 66, p. 431). O que ocorre aqui é uma modulação 

da noção de bom que permite que a mesma seja reinterpretada como um tipo de 

conduta compatível com a renúncia aos propósitos da vontade, assim uma vontade 

que se afirmava, agora se nega.   

Ainda seria possível falar da presença do negativo como um resultado das 

limitações impostas pelo princípio de razão ao nosso conhecimento, que nos 

impediriam de conhecer diretamente o que se encontra para além da aparência, ou 

mesmo no âmbito da experiência estética, onde a condição para a apreensão das 

ideias se ancora na possibilidade da supressão temporária do princípio de razão e 

consequentemente de uma ausência do modo ordinário da vontade de se relacionar 

com as coisas15. Deste modo percebe-se a prevalência do negativo como um 

elemento que perpassa toda a filosofia de Schopenhauer, o que pode ser interpretado 

como uma decorrência do fato de que todas as experiências que colocam o ser 

humano em um contato mais direto com a vontade são pautadas em sentimentos, eles 

próprios concebidos como algo negativo em relação à razão. Tais experiências 

permitem ao ser humano a possibilidade de perceber e vivenciar a sua relação com o 

mundo e consigo mesmo em um registro distinto daquele que ocorre ordinariamente 

(daí o seu sentido negativo). A sua análise e compreensão é o foco da metafísica 

schopenhauriana que, em seu ápice, acaba por se voltar para a negação da vontade 

cuja abordagem conduzirá ao nada, ele próprio a personificação do negativo. Esta 

                                                 

 

15 Tal consideração refere-se à visão de Schopenhauer sobre o lado subjetivo da experiência estética, associado 

com o sublime, em que prevaleceria a satisfação de conhecer as coisas sem estar submetido ao domínio da vontade 

(Conf. MRV I, § 39, p. 232). 
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vocação da filosofia de Schopenhauer para o negativo foi abordada e explicada por 

Jair Barboza do seguinte modo 

Na verdade, o próprio movimento de elevação característico do 
sublime, quando o espectador sai da pequenez e atinge a grandeza 
de um estado contemplativo em que ele é o sustentáculo do objeto, 
revela uma operação de inversão de sinais, de mudança de 
perspectivas, que remete àquela que Schopenhauer emprega no 
encerramento de sua obra. Entretanto, se mediante o conceito de 
sublime ele recebe e assimila a teoria estética de Schelling, aqui, 
talvez percebendo os perigos de uma intuição da ideia do supra-
sensível, ou seja, da ontologia do absoluto, Schopenhauer conclui sua 
filosofia interpretando a categoria de belo-sublime em sentido 
negativo, tendo em vista a constituição do parentesco entre estética e 
ética pelo nada (2003, p. 274). 

 

3.5 O caminho até a negação da vontade e a questão da soteriologia na filosofia 

de Schopenhauer 

A descrição feita pela filosofia de Schopenhauer acerca da vida enquanto 

tomada como afirmação da vontade descortina um cenário bastante desolador. 

Impulsionada pela necessidade, onde quer que se manifeste e seja qual for a sua 

configuração particular, a vida representa um esforço constante e infindável pela sua 

conservação e perpetuação. Contudo, quando tais metas são alcançadas a sua luta 

torna-se uma disputa por domínio e controle. Mas nada, nenhum bem, por maior e 

mais relevante que seja, é capaz de saciar a vontade em seu ímpeto. Nessa dinâmica 

em que se alternam a insatisfação pontual e uma insatisfação de fundo, a vontade 

revela-se como a causa prima do sofrimento que perpassa a vida e que, segundo 

Schopenhauer, não pode ser eliminado por qualquer meio ordinário, seja ele individual 

ou coletivo. “Schopenhauer considera como um engano óptico falar do 

“aperfeiçoamento humano” ou do “processo infinito da humanidade”, pois os esforços 

constantes para eliminar o sofrimento não conseguem senão mudar a sua aparência 

(SPIERLING, 2010, p. 108). 

É nesse contexto que vem à tona uma possível interpretação da filosofia de 

Schopenhauer como uma soteriologia, isto é, como uma filosofia que apontaria um 

caminho para a redenção da vida enquanto expressão afirmativa da vontade. Tal 

caminho teria começado a ser traçado na estética schopenhauriana e se concretizaria 
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em sua ética por meio da noção de negação da vontade. No âmbito da contemplação 

estética já encontramos este indicativo na visão de que graças a ela o indivíduo 

poderia libertar a sua consciência da perspectiva limitada que lhe estava destinada 

enquanto mero sujeito do querer para tornar-se o puro sujeito do conhecimento.  

A transição possível – embora, como dito, só como exceção – do 
conhecimento comum das coisas isoladas para o conhecimento das 
Ideias ocorre subitamente, quando o conhecimento se liberta do 
serviço da vontade e, por aí, o sujeito cessa de ser indivíduo, tornando-
se puro sujeito do conhecimento destituído de vontade, sem mais 
seguir as relações conforme o princípio de razão: como tal, ele 
concebe em fixa contemplação o objeto que lhe é oferecido, exterior à 
conexão com outros objetos; ele repousa nessa contemplação, 
absorve-se nela (MVR I, § 34, p. 205).  

Na medida em que proporciona um distanciamento da vontade tomada como 

querer afirmativo, a contemplação estética proporciona uma extraordinária satisfação 

exatamente porque nos livra do ímpeto da vontade e do sofrimento que ela 

inevitavelmente nos causa. “A roda de Ixion para”, “Celebramos o nosso Sabbath”, 

são algumas das expressões usadas pelo filósofo para expressar o estado de ânimo, 

bem-aventurado, daqueles que experimentam o estado da contemplação estética. 

Mas o alívio proporcionado pela contemplação estética seria apenas algo temporário, 

não uma plena libertação do aguilhão da vontade, por isso Schopenhauer dá 

continuidade à sua busca. 

No quarto livro esta abordagem é trazida para a perspectiva da conduta 

humana, como podemos observar neste trecho do parágrafo 68 

O sofrimento que na veemência e fúria do seu próprio ímpeto volitivo 
inflige aos outros é a medida do sofrimento cuja experiência em sua 
pessoa não quebra a vontade nem a conduz à negação final. Por outro 
lado, todo amor puro e verdadeiro, sim, até mesmo toda justiça livre, 
já resulta da visão que transpassa o principium individuationis, a qual, 
caso entre em cena com sua plena clareza, produz a completa 
salvação e redenção, cujo fenômeno é o acima descrito estado de 
resignação, a paz inabalável que o acompanha e a suprema alegria 
na morte (MRV I, pag. 461). 

Aquilo que permite a quebra da vontade - que abre caminho para uma vida 

livre, ao menos parcialmente, do seu ímpeto afirmativo devastador, com tudo aquilo 

que o mesmo traz consigo – é a visão que atravessa o principium individuationis e que 

revela a unidade da vontade para além de suas infindáveis e contraditórias 
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aparências. Tal visão despotencializa o ímpeto da vontade na medida em que a liberta 

da ilusão da multiplicidade. A intuição que apreende a efetiva unidade de tudo o que 

existe, para além da ilusão da multiplicidade, produz a justiça e a compaixão graças à 

demolição da diferença que separa o eu do outro e à consequente compreensão de 

que o sofrimento do outro também é o meu sofrimento. Schopenhauer refere-se à 

fórmula bramanista tat tvam asi (“Isto és tu!), presente nos Vedas, como um 

testemunho, exposto em uma verdade alegórica, desta consciência da unidade de 

tudo o que existe como aquilo que a sua filosofia pretende expor e tornar claro in 

abstracto. 

A negação da vontade propriamente, por sua vez, também brota deste 

transbordamento do conhecimento para além dos fins ordinários que lhe deram 

origem e que dizem respeito aos interesses da vontade. Contudo, pressupõe uma 

radicalização do mesmo, quando este se volta diretamente para a vontade em si 

mesma 

A Vontade não pode ser suprimida por nada, senão pelo 
CONHECIMENTO, por isso o único caminho de salvação é este: 
que a vontade apareça livremente, a fim de nesta aparência 
CONHECER a sua essência. Só em virtude deste conhecimento pode 
suprimir a si mesma e assim também pôr fim ao sofrimento inseparável 
de sua aparência: isso, entretanto, não é possível por violência, como 
a destruição do embrião, ou a morte do recém-nascido, ou o suicídio. 
A natureza conduz a vontade à luz porque só na luz a vontade pode 
encontrar a sua redenção. Eis porque se deve fomentar de todas as 
formas os fins da natureza, desde que a Vontade de vida, o seu íntimo, 
tenha decidido (MRV I, § 69, p. 464). Grifos nossos. 

A chave para entender a maneira como este conhecimento poderia 

desencadear a negação da vontade estaria na capacidade deste se conectar 

diretamente com a percepção do sofrimento que inevitavelmente marca a existência 

humana.  

De tudo o que foi dito até agora segue-se que a negação da Vontade 
de vida ou, o que é o mesmo, a resignação completa, a santidade, 
sempre procede do quietivo da vontade, que é o conhecimento do seu 
conflito interno e de sua nulidade essencial, a expressarem-se no 
sofrimento de todo vivente. A diferença que expusemos como dois 
caminhos reside em se o conhecimento advém do simples e puro 
sofrimento CONHECIDO e livremente adquirido por intermédio da 

visão que transpassa o principium individuationis, ou do sofrimento 
SENTIDO imediatamente. Salvação verdadeira, redenção da vida e 
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do sofrimento, é impensável sem a completa negação da vontade 

(MVR I, § 68, p. 461). Grifos nossos. 

A solução para o dilema da vontade sofredora, portanto, estaria na ação do 

conhecimento que atuaria como um contramotivo aos seus impulsos afirmativos, 

levando, em seu limite, a uma supressão da própria aparência da vontade. Com isso, 

ocorreria a sua transição para o nada, tendo em vista que, ao contrário do que 

ocorreria na morte, com a negação da vontade o que seria suprimido não seria apenas 

a manifestação temporal da vontade, mas a própria vontade em si mesma. Esta tese, 

embora seja coerente com o encadeamento dos elementos que constituem a filosofia 

de Schopenhauer16, encontrou muitos opositores entre os seus críticos (Nietzsche, 

por exemplo), mas até mesmo entre seus principais discípulos como: Becker, 

Mainländer e Frauenstädt. Seu foco principal é uma interpretação especulativa sobre 

o significado do fenômeno do ascetismo, segundo a qual nele ocorreria uma 

conversão ou viragem da vontade, onde esta, ao invés de se afirmar, voltar-se-ia 

contra si mesma, isto é, não almejaria mais o mundo. O filósofo recheou as páginas 

de O mundo com várias descrições e análises do comportamento de santos e ascetas 

e a universalidade de tal fenômeno parecia lhe garantir que ele não era algo 

meramente ocasional. Mas diante disso poderíamos questionar: se a vontade é toda 

poderosa porque ela se voltaria contra si mesma? Não poderíamos supor que tratar-

se-ia de um modo distinto da vontade se afirmar e não uma negação? Se o argumento 

analógico - que, no segundo livro de O mundo, permite ao filósofo supor, a partir de 

um acesso especial à nossa própria experiência interna, que o mesmo obscuro 

impulso que age em mim também estaria presente nas outras aparências do mundo 

– já trazia consigo muitas dificuldades, aqui parece que estamos em um terreno ainda 

mais delicado. De que modo poderíamos acessar a interioridade alheia, de um outro 

indivíduo, e concluir que o que se passa nela é algo como a negação da vontade? 

Mas o fato é que, em que pese tais dificuldades, Schopenhauer assume que o 

que ocorre neste fenômeno é a negação da vontade de vida. Nem por isso, no entanto, 

                                                 

 

16 Urs App afirma que a bússola da filosofia de Schopenhauer aponta para o nada. Volker Spierling sugere que a 

palavra nada parece trazer um sentido racional não identificável que Schopenhauer pode reafirmar porque com 

esta afirmação se nega a culpa e a dor. 
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deixa de ter consciência do quanto é desafiador criar um discurso que lhe permita 

explicar racionalmente, no mínimo que seja, no que consiste tal experiência, sobre 

como ela se processa e, principalmente, que destino ela dá ao indivíduo e como isso 

poderia afetar o mundo. Daí a recorrência de uma série de símbolos e metáforas que 

podem explicar apenas indiretamente, ou negativamente como indicamos 

anteriormente, aquilo que por si só não pertence mais ao plano da representação e 

que por isso não é mais passível de compreensão por meio de suas formas, as únicas 

que permitem, em sentido pleno, a proposição do conhecimento. Sobre isso Volker 

Spierling afirma que “Schopenhauer renuncia ao ideal científico apriorístico a favor do 

aspecto metafísico substancial de sua filosofia. Se contenta com verdades 

metafísicas, que somente exigem uma aproximação, uma “generalidade aproximativa” 

(2010, p. 91). 

Isto aparece claramente no desfecho de O mundo quando Schopenhauer usa 

a imagem da troca de sinais para abordar o significado do termo nada. O nada, 

portanto, é o destino final para a vontade em sua trajetória no mundo quando, ao 

voltar-se para si mesma e mirar a sua essência, decide suprimir-se. 

3.6 Uma análise do desfecho de O mundo à luz de uma discussão sobre o 

estatuto ontológico do mundo e da existência 

No desfecho de O mundo encontramos a descrição e a análise conclusiva de 

Schopenhauer sobre a experiência da negação da vontade.  

Dessa forma, pela consideração da vida e conduta dos santos, cujo 
encontro nos é raras vezes permitido em nossa experiência, mas cuja 
vida nos é narrada em suas histórias, e trazida diante dos olhos pela 
arte com o selo da verdade interior, havemos de dissipar a lúgubre 
impressão daquele nada, que como o último fim paira atrás de toda 
virtude e santidade, e que tememos como as crianças temem a 
escuridão; melhor isso, em vez de nos esquivarmos do tema, como 
fazem os hindus, através de mitos e palavras vazias de sentido, como 
“reabsorção em BRAHMAN”, ou “NIRVANA” dos buddhistas. Antes, 
reconhecemos francamente: para todos aqueles que ainda estão 
cheios de vontade, o que resta após a completa supressão da vontade 
é, certamente, o nada. Mas inversamente, para aqueles nos quais a 

vontade virou e se negou, este nosso mundo tão real com todos os 
seus sóis e vias lácteas é – Nada (MRV I, § 71, p. 476-77).  
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Destaca-se na passagem o esforço de Schopenhauer para “pensar” o nada de 

alguma maneira. Se é impossível pensar o que seja o nada em si mesmo, o nada 

absoluto, talvez seja possível pensá-lo como reverso do mundo da aparência, o nada 

relativo. Trata-se, portanto, do afastamento do nihil negativum em prol do nihil 

privativum como estratégia na busca pela atribuição de algum sentido possível para o 

nada, o destino a que se é conduzido por meio da experiência da ascese. Para além 

disso, nesta passagem se recoloca uma questão que é muito importante para a 

filosofia de Schopenhauer como um todo, e que lhe perpassa por inteiro: qual grau de 

realidade devemos atribuir ao mundo que resulta da afirmação da vontade?  

No primeiro livro de O mundo, Schopenhauer afirma o seguinte a respeito 

[...] O mundo intuído no espaço e no tempo e que dá sinal de si como 
causalidade pura é perfeitamente real, sendo no todo aquilo que 
anuncia de si – e ele se anuncia por completo e francamente como 
representação, ligada conforme a lei da causalidade. Trata-se da 
realidade empírica do mundo [...] O mundo inteiro dos objetos é e 
permanece representação, e precisamente por isso é, sem exceção e 
em toda a eternidade, condicionado pelo sujeito, ou seja, possui 
idealidade transcendental. Desta perspectiva não é uma mentira nem 
uma ilusão: ele se oferece como é, como representação, e em verdade 
como uma série de representações cujo vínculo comum é o princípio 
de razão. Assim, o mundo, como tal, é compreensível para o 
entendimento saudável, mesmo em sua significação mais íntima, e lhe 
fala uma linguagem perfeitamente clara. Meramente ao espírito 
pervertido por sofismas pode ocorrer disputar acerca da sua realidade, 
o que todas as vezes ocorre pelo uso incorreto do uso do princípio de 
razão, que de fato liga todas as representações entre si, não importa 
o seu tipo, mas de modo algum as liga com o sujeito, ou com algo que 
não seria sujeito nem objeto, mas mero fundamento do objeto; um 
absurdo, visto que apenas objetos podem ser fundamento e, em 
verdade, sempre de outros objetos (§ 5, p. 17).   

Trata-se da exposição do mundo tomado como representação, daquilo que 

condiciona a sua possibilidade, isto é, o conjunto dos elementos que residem na 

estrutura mental do sujeito que o representa. A perfeita concatenação das aparências 

que compõem o mundo da representação, onde também estão incluídos os próprios 

indivíduos que o representam, mostra a sua perfeita articulação graças à ação do 

princípio de razão que os regula e determina precisamente. Depreende-se de tudo 

isso que o mundo da representação é sim real e, portanto, toda tentativa de questionar 
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a sua legitimidade deriva de um equívoco, uma falta de compreensão sobre os 

princípios que regulariam o seu funcionamento17.  

Mas ainda que seja visto como real, o mundo da representação só possui uma 

realidade relativa. Isto se deve ao fato de que todas as representações que o 

constituem estão ligadas e condicionadas umas às outras. Nenhuma delas vale por si 

mesma, mas apenas como parte de um sistema. Em tal sistema encontramos 

elementos que condicionam a possibilidade da existência deste mundo plural e 

multifacetado da experiência. Como vimos anteriormente, tais elementos são 

subjetivos: as formas puras da sensibilidade (tempo e espaço) e o entendimento 

(princípio de causalidade). Seja por tal dependência ou pelo incessante processo de 

mudança que afeta seus incontáveis objetos, o mundo da representação não será 

tomado por Schopenhauer como a verdadeira e plena realidade, aquela realidade que 

Platão definiu como aquilo que sempre é e nunca vem a ser, a qual a filosofia deveria 

se ater como seu autêntico objeto de estudo. A própria análise do que é o mundo 

como representação e do significado que ele pode ter para nós, marcado pela 

transitoriedade e a relatividade, leva Schopenhauer a se questionar sobre o que o 

mundo poderia ser para além de um conjunto de representações. A resposta é: 

somente vontade. 

Conquanto a representação também seja a vontade, expressa no tempo e no 

espaço através do principium individuationis, a vontade em si mesma, tomada como 

coisa-em-si, é independente das formas que a regulam enquanto manifestada no 

plano da representação. O mundo possui duas dimensões distintas: por um lado é 

totalmente representação, por outro é totalmente vontade. Neste segundo aspecto é 

que a vontade é considerada pelo filósofo como o núcleo do mundo, do qual a 

representação é apenas a aparência. Isso explica a recorrência com que 

                                                 

 

17 Schopenhauer discorre longamente sobre tal tema, apresentando diversas concepções filosóficas que surgiram 

ao longo do tempo e que ele divide em dois grandes grupos: a) o primeiro, formado pelas concepções que tomam 

o objeto como ponto de partida para a construção da realidade e dele retiram o sujeito; b) o segundo, onde se 

constrói uma visão da realidade partindo-se do sujeito e dele se retira o objeto. O filósofo de Danzig, por sua vez, 

toma a própria representação, que supõe tanto o sujeito como o objeto, como ponto de partida para a construção 

da sua concepção da realidade. Submete então o objeto inteiramente ao princípio de razão, mas exclui a relação 

deste com o sujeito da jurisdição deste princípio. Com isso pretende corrigir visões unilaterais que produziam 

distorções sobre a natureza da realidade (Conf. MVR I, § 7, p. 29 -31). 
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Schopenhauer retrata o mundo da representação como um sonho ou uma ilusão, pois 

ele só existe graças a uma visão sob o efeito do véu de maya, isto é, através do 

condicionamento do principium individuationis que fragmenta a vontade una em um 

sem número de aparências. Suspendida a ação de tal princípio, como ocorre na 

contemplação estética, na experiência da compaixão e da ascese, o sujeito puro do 

conhecimento vê a unidade da vontade para além da miríade de aparências 

multiformes que compõem o mundo da representação. 

3.7 A experiência como elemento chave na interpretação do significado do 

mundo e suas gradações na filosofia de Schopenhauer 

Tais considerações, embora distintas, não se excluem completamente, pelo 

contrário, são interdependentes, afinal como seria possível conceber, de algum modo, 

a vontade - que nunca conseguimos acessar diretamente - senão a partir daquilo que 

dela conseguimos depreender através da representação? Como pudemos ver 

anteriormente, é partir da análise do mundo da representação, que acessamos 

diretamente através dos sentidos, que despertamos para a busca de algo que seja 

mais permanente e consistente em meio ao fluxo constante de aparências que o 

compõem.  

[...] a solução do enigma do mundo tem de provir da compreensão do 
mundo mesmo; que, portanto, a tarefa da metafísica não é sobrevoar 
a experiência na qual o mundo existe, mas compreendê-la a partir de 
seu fundamento, na medida em que a experiência, externa e interna, 
é certamente a fonte principal de todo conhecimento; que, em 
consequência, a solução do enigma do mundo só é possível através 
da conexão adequada, e executada no ponto certo, entre a 
experiência externa e interna, e pela ligação, por aí efetuada, dessas 
duas fontes tão heterogêneas de conhecimento, embora apenas 
dentro de certos limites, inseparáveis de nossa natureza finita, por 
conseguinte, de tal forma que chegamos à correta compreensão do 
mundo mesmo, sem, no entanto, atingir uma explanação conclusiva 
de sua existência que suprimiria todos os seus problemas ulteriores 
(CFK, p. 496-97). 
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Portanto, a experiência, que é a via que nos dá acesso ao mundo da 

representação, é o fio que pode nos conduzir ao deciframento do enigma do mundo18. 

A partir deste reconhecimento Schopenhauer procura especificar melhor sua 

compreensão a respeito do que seja tal experiência, inclusive indicando suas 

diferentes dimensões. Nos Suplementos do segundo tomo de O mundo, 

Schopenhauer destaca que embora a metafísica se alimente tanto da experiência 

externa como da interna, seria nesta última que ela encontraria elementos para 

resolver a grande questão que lhe move. Na sequência do texto o autor estabelece 

uma diferenciação entre a experiência particular, que interessaria às ciências e à 

história, e a experiência em geral, que não se modificaria constantemente como a 

primeira, cuja análise e interpretação seria o principal objeto da metafísica (Conf. MVR 

II, § 17, p. 221-23). 

Também é possível encontrar na filosofia de Schopenhauer uma gradação 

entre os diversos tipos de experiência que podemos ter com o mundo, diferenciando-

as de acordo com o seu alcance, isto é, com a sua capacidade de nos colocar em 

contato com uma dimensão mais ou menos profunda da realidade. Jair Barboza 

identifica a existência de tal gradação quando justifica uma mudança realizada na 

tradução da primeira para a segunda edição de O mundo para o português (ambas 

levadas à cabo por ele), na introdução da segunda edição da obra. 

[...] em termos conceituais, alterei a tradução do termo Erscheinung, 
que na primeira edição foi vertido por fenômeno, para 
aparência/aparecimento, para assim demarcar o intentado 
distanciamento crítico de Schopenhauer em relação ao pensamento 
de Kant. Pois, se por um lado, Erscheinung em alemão é um termo 
comum, e é usado, por exemplo, quando se fala sobre “die 
Erscheinung eines Kometen” (“o aparecimento de um cometa”), 
valendo também para tudo aquilo que está oculto e de algum modo 
vem a lume, isto é, aparece, erscheint; por outro lado, o termo 
fenômeno como empregado por Kant vem da língua grega, é aquilo 
que aparece empiricamente, e opõe-se a outro termo kantiano de 

                                                 

 

18 Na história da filosofia ocidental a maioria dos filósofos sempre buscaram um elemento chave que permitisse a 

constituição de uma visão genuinamente filosófica do mundo por meio da diferenciação desta de uma outra visão 

que se daria a partir de um conhecimento ordinário/vulgar das coisas. Schopenhauer também está em busca deste 

elemento, mas, ao contrário do que é habitual na história da filosofia, crê que ele pertença ao registro da 

sensibilidade e não da racionalidade. Isso se deve ao caráter secundário e mediato da razão, ela própria um derivado 

da sensibilidade que seria o primário e imediato. É no “aluvião” da experiência que Schopenhauer encontra o 

acesso à essência do mundo. 
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origem grega, númeno (inteligível), que seria a coisa em si do que 
aparece e é ali pensada. Todavia, em Schopenhauer, há irrealidade, 
no sentido de Schein, ilusão, de tudo o que me aparece, ou seja, o 
mundo real é considerado pelo autor como “minha representação”, isto 
é, uma visão pelo véu de maya do meu aparelho cognitivo: tratar-se-
ia de um mundo que não possui a mesma consistência do fenomênico 
de Kant, para quem temos de atribuir realidade aos fenômenos que 
aparecem, pois, do contrário teríamos de supor uma aparência, 
Erscheinung, sem nada que aparecesse. Kant, pois, refere com 
Erscheinun, em sua língua fenômeno, algo consistente; mas é 
justamente essa consistência que Schopenhauer nega, comparando 
o mundo que me aparece – mera representação submetida ao 
princípio de razão – ao sonho de uma sombra, ao mundo visto pelo 
véu de maya. Em § 28 há uma passagem ilustrativa, quando o autor 
explica a sua noção de objeto empírico, ao escrever lado a lado 
“Erscheinung (aparência), Phänomen (fenômeno), in Kants Sprache”: 
ou seja, o termo Erscheinung é empregado na acepção de aparência, 
já na releitura do Phänomen, “fenômeno na língua de Kant”. Ademais, 
quando quer de fato empregar o termo fenômeno, num sentido de 
acontecimento consistente, Schopenhauer refere o termo Phänomen 
a acontecimentos marcantes da sua metafísica, como, por exemplo, 
na expressão “die Phänomene der Heiligkeit und Selbstverleugnung 
(“os fenômenos da santidade e autoabnegação”). (MVR I, Nota do 
tradutor, IX-X).  

Há, portanto, no contexto da filosofia de Schopenhauer, uma experiência que 

se processa inteiramente conforme aquilo que é determinado pelo princípio de razão. 

Seu alcance é a totalidade dos objetos que percebemos no tempo e no espaço e que 

se encontram devidamente concatenados pelo princípio da causalidade. É no âmbito 

desta experiência que se constitui a realidade empírica do mundo, na qual nos 

enraizamos como indivíduos, graças ao nosso corpo. Visto a partir de seu interior, tal 

realidade é perfeitamente real e coerente em seu conjunto, contudo, quando é 

avaliada a partir de uma outra perspectiva percebemos seu caráter condicional, 

relativo e efêmero e, em virtude disso, ela é descrita por Schopenhauer como uma 

ilusão, uma aparência (Schein). Esta outra perspectiva que também tem no corpo, 

tomado aqui em uma dimensão interior19, o seu ponto de partida, é endossada por um 

                                                 

 

19 No processo que permitiu a Schopenhauer descobrir e definir a vontade como o outro elemento que compõem 

o mundo, em verdade a sua essência, teve um papel chave a concepção do corpo como algo que possuiria uma 

natureza dupla. Por um lado, seria um objeto imediato, que nos permitiria acessar e conectar-se os demais objetos 

que formariam o mundo da representação; por outro seria a objetidade da vontade, isto é, algo que nos ajudaria a 

descobrir em nosso próprio interior um impulso que não poderia, de modo algum, ser descrito como mais uma 

representação. O filósofo conclui que o que resulta desta última experiência é um sentimento da identidade entre 

vontade e corpo, aquilo que no final das contas funcionaria como uma via de acesso às profundezas das aparências 

que formam o mundo da representação. O filósofo afirma que a principal função de sua filosofia seria elevar tal 
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sentimento que, desde o interior de cada um, revela que há algo que age em nós e 

que não conseguimos separar daquilo que somos de modo mais íntimo, que não se 

reduz a uma representação qualquer. O contato com esta outra dimensão de nosso 

ser, e o conhecimento que através disso é proporcionado, é capaz de modificar 

profundamente nossa percepção e abrir nossa compreensão para além do que pode 

ser encontrado como mera aparência em nós e nas coisas que nos cercam. A filosofia 

de Schopenhauer é, fundamentalmente, um esforço para encontrar, avaliar e explicar 

o sentido desta experiência (Phänomen) que nos permite ir além do plano da mera 

aparência e nos aproximar daquilo que seria o cerne de nós mesmos e também do 

próprio mundo (ver a nota número doze deste mesmo capítulo). 

Depois de descobrir nesta experiência um caminho para nos aproximarmos 

mais da essência do mundo, isto é, da vontade, Schopenhauer busca explorar melhor 

os seus diferentes aspectos. Além de nos ajudar a descobrir em nosso interior a 

própria vontade, essa experiência também se desdobra em outros registros, abrindo 

caminho para a contemplação estética e a vivência ética. Na última ela permite desde 

uma abdicação à invasão da esfera da vontade alheia através de seus atos (como 

ocorre na justiça) à plena identificação com o sofrimento alheio, a renúncia de 

qualquer ato que seja capaz de causá-lo a qualquer criatura e, mesmo, a disposição 

para aliviar tal sofrimento, caso este já esteja instalado (trata-se da compaixão). Já na 

contemplação estética se daria a possibilidade de uma apreciação plenamente 

objetiva dos objetos que, apesar de preservar em sua origem a distinção entre sujeito 

e objeto, forma mais primária da representação, também apontaria, em seu limite, 

para uma fusão entre estes dois elementos e consequentemente para uma 

experiência de unidade com o mundo. A supressão do principium individuationis é o 

elemento comum a estas experiências que nos colocam em contato com a dimensão 

                                                 

 

conhecimento “[...] da consciência imediata, do conhecimento in concreto, ao saber da razão, ou ser transmitida 

ao conhecimento in abstracto: porém, segundo sua natureza, nunca pode ser demonstrada, isto é, deduzida como 

conhecimento mediato a partir de outro mais imediato, justamente porque se trata ali do conhecimento mais 

imediato; se não a concebemos e fixamos deste modo, em vão esperamos obtê-la novamente de maneira imediata 

como conhecimento deduzido. Trata-se de um conhecimento de ordem inteiramente outra [...] (MVR I, § 18, p. 

119-20). A rubrica que o filósofo concede a este conhecimento é a de verdade filosófica, não apenas mais uma 

dentre outras das “verdades aproximativas” que são estabelecidas pela sua metafísica, mas aquela verdade que nos 

coloca o mais próximo possível diante da própria essência do mundo. 
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do mundo como vontade. Mas como tais experiências alterariam nossa relação com 

o mundo tomado como representação, a partir da realidade que ele pode ter para nós? 

Para respondermos esta pergunta e ao mesmo tempo conectá-la com o tema central 

abordado nesta tese, voltaremos a abordar a metafísica do belo de Schopenhauer e 

o papel desempenhado pela tragédia no seu interior. 

3.8 O fenômeno da experiência estética e sua relação com o mundo tomado 

como representação e como vontade 

O fenômeno da contemplação estética e sua conexão com a arte é abordado 

por Schopenhauer no terceiro livro de O mundo e tem como premissas constitutivas o 

seu tratado da representação e a descoberta e descrição da vontade, respectivamente 

desenvolvidas no primeiro e segundo livros da obra. A conexão do terceiro livro com 

o tema da representação é explicitamente apresentado no título do mesmo, a saber: 

Do mundo como representação – Segunda consideração – A representação 

independente do princípio de razão: a Ideia platônica: o objeto da arte. Trata-se, 

portanto, de uma segunda abordagem do tema da representação, mas agora tentando 

entendê-la em um cenário onde ela não está inteiramente submetida aos interesses 

da vontade, isto é, não se guia exclusivamente determinada pelo princípio de razão. 

Esta possibilidade dependeria de uma modificação constitutiva da natureza do sujeito 

que afetaria diretamente a sua maneira de se voltar para os objetos do mundo: o 

sujeito do querer tornasse sujeito puro do conhecimento enquanto o objeto é 

substituído pela ideia. Deste modo a experiência empírica cede lugar à experiência 

estética. Schopenhauer antepõe a experiência empírica, base para a abordagem 

científica, à experiência estética, que seria o suporte da visão artística do mundo. 

Assim a experiência estética conectasse à esfera do mundo tomado como vontade, 

pois tornasse uma possível via de acesso à ideia, sua objetidade imediata e mais 

adequada, enquanto concebida como essência do mundo. 

Não devemos, no entanto, supor que a valorização da arte leva em 

contrapartida a uma desvalorização da ciência, pois, se por um lado “[...] o resultado 

de cada apreensão puramente objetiva, portanto, artística das coisas é uma 

expressão a mais da essência da vida e da existência, uma resposta a mais à questão: 

‘Que é a vida?’” (MVR II, § 34, p. 487); por outro 
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[...] deve-se observar que a APRESENTAÇÃO A MAIS CORRETA 
POSSÍVEL DO PROBLEMA da metafísica passa por um 
conhecimento o mais completo possível da natureza, por conseguinte, 
ninguém deve aventurar-se na metafísica sem antes ter previamente 
adquirido um conhecimento de todos os ramos das ciências da 
natureza, mesmo que seja um conhecimento apenas geral, porém 
fundamentado, claro e coerente. Pois o problema tem de preceder a 
solução (MVR II, § 17, p. 217). 

Mas no que consiste fundamentalmente a diferença que separa estas duas 

formas de representação do mundo? A ciência é uma forma de conhecimento que se 

estabelece por meio da busca de uma coerência que vincule adequadamente os 

conceitos que ela utiliza para explicar o mundo; a arte é uma forma de conhecimento 

que acessa e representa o mundo em obras que são a expressão de uma visão 

intuitiva do mesmo. A ciência se destaca por seu caráter sistemático e pela amplitude 

de sua visão que busca englobar a totalidade da realidade, a arte se destaca pela 

profundidade de sua visão que permite ver em cada objeto que ela contempla aquilo 

que está igualmente presente em tudo o que existe. A filosofia tem em comum com a 

ciência a busca por uma visão global e sistemática do mundo através de conceitos 

concebidos racionalmente; já a afinidade que ela possui para com a arte diz respeito 

à busca de uma intuição que revele o que subjaz ao que é diverso enquanto aparência.  

Segundo Schopenhauer, é esta vocação para a busca do que é permanente e 

não está sujeito à mudança e que independente, portanto, das formas do tempo e do 

espaço - além também das relações entre as coisas que dizem respeito aos interesses 

pragmáticos da vontade - que aproxima a filosofia da arte. O filósofo definiu tal “objeto” 

como a ideia, a objetivação adequada da vontade, isto é, a vontade já expressa no 

plano da representação, mas ainda não submetida ao principium individuationis. A 

experiência estética é, portanto, uma daquelas experiências que, no âmbito da 

filosofia schopenhauriana, poderiam ser designadas como Phänomen, pois ainda que 

se radique, em sua origem, no plano do mundo tomado como aparência, não está tão 

preocupada com a ordenação de tudo aquilo que lhe diz respeito, como com aquilo 

que subjaz a esta: o mundo tomado como ideia, cujo acesso nos permite, de algum 

modo, um vislumbre do que é a vontade sem todos os seus “véus”. 
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3.9 O lugar da tragédia na filosofia de Schopenhauer: entre a metafísica do belo 

e a metafísica dos costumes 

No primeiro capítulo desta tese já tivemos a oportunidade de apresentar a visão 

schopenhauriana da tragédia. Inserida no âmbito da representação poética, a tragédia 

compartilharia com outras formas poéticas o fato de ser uma representação que 

procurava expor a ideia de uma das aparências da vontade, a mais complexa e 

elevada de suas manifestações: o ser humano. O que a tragédia proporcionaria, 

graças ao uso adequado dos recursos da arte poética, seria a exposição da variedade 

dos possíveis caracteres humanos que revelariam as múltiplas facetas da vontade. 

Mas como isto ainda seria uma característica da poesia em geral, torna-se necessário 

determinar melhor qual seria a especificidade da representação trágica. Esta poderia 

ser encontrada na exposição  

[...] do lado terrível da vida, a saber, o sofrimento inominado, a miséria 
humana, o triunfo da maldade, o império cínico do acaso, a queda 
inevitável do justo e do inocente: em tudo isso encontra-se uma 
indicação da índole do mundo e da existência. É o conflito da vontade 
consigo mesma, que aqui, desdobrado plenamente no grau mais 
elevado de sua objetividade, entra em cena de maneira aterrorizante  
(MVR I, § 51, p. 292-93).  

Schopenhauer identifica dois elementos que atuam no âmbito do fenômeno 

trágico. O primeiro é a intuição que transpassa o principium individuationis e consegue 

perceber que em todas as aparências “o que vive e aparece é uma mesma e única 

vontade”. Mais do que acessar a ideia que subjaz ao fenômeno humano e revelar seus 

principais traços, o que a intuição trágica proporciona, em seu limite, é uma visão da 

unidade da vontade a partir da universalidade do sofrimento. A visão de que o todo da 

natureza está em constante conflito porque é movida por uma vontade cega e 

insaciável já estava presente na metafísica da natureza exposta no segundo livro de 

O mundo. Contudo, a atualização desta visão para o âmbito da ação humana, como 

presente na tragédia dá um novo sentido a tal concepção. Tais conflitos e o sofrimento 

por eles causado passam a ser vistos como consequências de atos conscientes e 

intencionais, além disso também se torna suficientemente claro que todo empenho e 

esforço dispendido, seja qual for o objetivo que se pretenda realizar, é vão, pois não 

há nenhum autêntico bem que a vida possa nos oferecer. Fica assim exposto o caráter 

cruel e implacável do mundo e da existência para com os indivíduos, a ponto de “nos 
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sentirmos no meio do inferno” sem nenhuma esperança de nos esquivarmos de algum 

modo de todo este sofrimento, afinal percebemos que ele é algo intrínseco à própria 

vida. 

Para fazer jus ao seu nome a tragédia precisa expor tramas onde o 

entrelaçamento das ações praticadas pelos seus personagens levem a um desfecho 

funesto. Isto pode ser obtido sob a condução da maldade, do destino ou simplesmente 

pelo encadeamento e entrelaçamento natural das ações de tais personagens. Ao 

indicar o sofrimento, personificado na loucura, no desespero e na própria morte, como 

a essência do mundo e da existência, a tragédia interpreta o destino do indivíduo no 

mundo como o resultado da ação de uma vontade que entredevora a si mesma. O 

mérito da representação trágica, para Schopenhauer, está em mostrar que o 

infortúnio, representado pelos diversos males à pouco retratados, não deve ser 

encarado como um acidente ou um desvio de uma ordem adequada das coisas, pelo 

contrário, ele é algo perfeitamente coerente com a natureza deste mundo enquanto 

tomado como expressão da própria vontade. Há, portanto, para Schopenhauer, uma 

sabedoria que pode ser extraída dos enredos das tragédias que “coincide” com o que 

a sua filosofia ensina sobre o significado da vida e do mundo, a saber: fragmentada 

em um sem número de indivíduos que ignoram a sua origem comum e que são 

constantemente impelidos a saciar seus anseios, que não obstante isso nunca se 

realizam adequadamente, a vontade se entredevora em conflitos que opõem cada um 

destes indivíduos em um espetáculo dantesco onde a dor, a loucura e a morte se 

tornam um destino comum para todos eles. É exatamente este tipo de visão, que 

expressa o sentido de sua filosofia da vontade, que Schopenhauer crê também estar 

presente nos enredos que compõem as tragédias. Esta capacidade da tragédia de 

nos oferecer uma compreensão intuitiva deste fundo cruento do mundo e da existência 

levou Schopenhauer a proclamá-la como a mais elevada das formas de representação 

artística, àquela que estaria no ápice da arte poética20. 

                                                 

 

20 Schopenhauer se entusiasma pela tragédia porque ela exibe um mundo tão sombrio quanto o que ele descreveu 

no livro II do Mundo. Ele chega a empregar o vocabulário próprio de sua filosofia para designar a essência da 

tragédia: “é a vontade lutando consigo mesma, em todo horror de tal conflito”. São as mesmas palavras que utiliza 

para definir a essência sofredora da Vontade (BRUM, 1998, p. 91). 
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O segundo elemento que atua no âmbito do fenômeno trágico estaria ligado ao 

efeito do “conhecimento perfeito da essência do mundo e da existência” que ele 

proporcionaria a seu sujeito. Este agiria como um quietivo, isto é, como algo que 

enfraqueceria o apelo dos motivos da vontade. A visão terrorífica da vontade se 

entredevorando em meio a conflitos intermináveis levaria seu sujeito a se apartar, 

rechaçar um convívio mais próximo com ela. Trata-se, como indica o filósofo, da ação 

do sublime dinâmico que nos elevaria para além dos interesses da vontade, fazendo 

com que nos identificássemos com aquilo que é abertamente contrário ao que poderia 

satisfazê-la. O indivíduo que até então procurava afirmar a sua vontade agora 

renuncia aos seus propósitos. Neste sentido é possível afirmar “[...] que a tendência e 

o intento último da TRAGÉDIA é uma viragem à resignação, à negação da Vontade 

de vida” (MVR II, § 37, p. 525). 

Diante de tudo isso é inevitável concluir que a tragédia ocupa um lugar sui 

generis no âmbito da filosofia de Schopenhauer, pois ao mesmo tempo em que está 

plenamente inserida na lógica da experiência e da satisfação estética, também está 

intrinsecamente ligada ao movimento que conduz ao ápice da reflexão ética, pois, 

também tem como essa, a resignação como seu destino final. 

3.10 O fenômeno trágico e sua conexão com a compreensão do significado do 

mundo e da existência exposto no final de O mundo 

Em um outro momento deste trabalho destacamos que Schopenhauer associa 

o despertar do indivíduo para a filosofia com a inquirição do significado do sofrimento 

e da morte que inevitavelmente se ligam à nossa existência. Por que toda vida é 

marcada pela carência, pela insatisfação e consequentemente pelo sofrimento? De 

onde vem tal vida e porque ela necessariamente precisa se findar com a morte? Para 

termos alguma compreensão da vida precisamos encontrar respostas para estas 

perguntas. A visão schopenhauriana de que a vida é uma expressão efêmera de uma 

vontade que seria a sua verdadeira essência e a caracterização desta como um 

esforço cego e irracional incapaz de dar um sentido mais substancial e satisfatório 

para as suas incontáveis manifestações, tornam-se premissas fundamentais na 

investigação realizada pelo filósofo. Também vimos que o conhecimento, 

originalmente um instrumento criado pela vontade para direcionar-se mais 

adequadamente aos seus interesses, pode libertar-se deste desígnio e atuar no 
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sentido de contrariá-los, pois ao voltar-se para a própria vida constituída pela vontade 

e perceber sua vanidade e que nela tudo está entregue ao sofrimento, pode não mais 

desejá-la, renegá-la até o ponto em que se encaminhe para a sua dissolução. 

O fenômeno trágico se insere perfeitamente no contexto deste pensamento, 

pois “coloca à mesa” exatamente, através de seus enredos, as grandes questões que 

envolvem a condição do ser humano perante o mundo e a vida. A ambição humana, 

os caprichos de sua vontade, as intrigas que opõem os indivíduos entre si e que os 

predispõem ao conflito, o terrível e cruel destino à espreita de todos, tudo isso permeia 

o universo das representações trágicas. Schopenhauer sustenta que a tragédia 

apresenta de um modo condensado e relevante as contradições insanáveis de uma 

vida que se esbate de todos os modos, através de esforços supremos e em meios a 

sofrimentos de toda ordem, em busca de uma satisfação que nunca consegue 

alcançar. O filósofo enxerga em tudo isso um símbolo preciso da trajetória da vontade 

no mundo da aparência. Outro movimento relevante das tragédias relaciona-se com 

a postura de seus personagens mais importantes: seus heróis. Depois de se 

desdobrarem em busca da realização de seus anseios e ao invés disso sofrerem 

desmedidamente e serem conduzidos ao cadafalso, eles se entregam com resignação 

à morte e renunciam aos propósitos ulteriormente almejados21. Aqui a experiência 

trágica encontra a negação da vontade, na condição de indutora da mesma.  

Acerca dessa negação da vontade advinda da grande infelicidade e 
do desespero em face de qualquer resgate, temos uma distinta e 
intuitiva exposição feita pelo magnânimo Goethe em sua obra-prima 
imortal Fausto, exposição este ao meu ver inigualável poeticamente, 
ou seja, a história do sofrimento de Gretchen. Esta é um perfeito 
modelo do segundo caminho que conduz à negação da vontade, que 
não se dá, como no//primeiro, pelo simples conhecimento adquirido 
livremente sobre o sofrimento de um mundo inteiro, mas através da 
dor excessiva sentida na própria pessoa. Em verdade, muitas 
tragédias levam seus heróis, violentamente desejosos, a este 
ponto de completa resignação, quando então, via de regra, 

                                                 

 

21 Schopenhauer, no entanto, estabelece neste caso uma diferença entre a postura dos heróis trágicos dos antigos e 

aqueles que  atuavam nas tragédias cristãs. Enquanto os primeiros “mostram firme submissão aos inexoráveis 

golpes do destino”, os últimos “mostram renúncia de toda a Vontade de vida, alegre abandono do mundo, na 

consciência de sua falta de valor e vaidade” (Conf. MVR II, § 37, p. 521). A esse respeito Roberto Machado, em 

O nascimento do trágico: de Schiller a Nietzsche, também afirmou que “A importância da resignação é tão grande, 

aos olhos de Schopenhauer, que ela funciona como um critério ontológico – e de modo algum poético – que lhe 

permite afirmar a superioridade da tragédia moderna sobre a antiga (2006, p. 185) 
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findam simultaneamente a Vontade de vida e a aparência: mas 
nenhuma exposição por mim conhecida traz diante dos olhos o 
essencial daquela conversão de maneira tão distinta e purificada 
de todo supérfluo quanto a mencionada do Fausto (MVR I, § 68, 
p. 455-56). Grifos nossos. 

Ao proporcionar uma intensa experiência com o sofrimento, a tragédia abre 

caminho para a “quebra” da vontade que é a condição para a sua viragem ou negação. 

Este movimento antecipa elementos importantes da ética schopenhauriana e aponta 

para a negação da vontade como desfecho de sua filosofia. Clemént Rosset foi um 

dos autores que se dedicou a uma análise da visão do trágico em Schopenhauer e fez 

algumas observações importantes sobre o papel que ele desempenhava em sua 

filosofia. O autor afirma que a ideia fundamental revelada pela arte trágica em 

Schopenhauer seria a de perdição. O espetáculo trágico deveria ser capaz de 

conduzir seu sujeito a um nível de desespero suficientemente forte para induzi-lo a 

uma renúncia às aspirações da vontade. Isto envolveria o seu poder de produzir em 

nós um convencimento de que a vida não nos poderia oferecer nenhum verdadeiro 

bem e que tal esperança sempre resultaria de uma ilusão que nos seria causada pelo 

hipnotismo da vontade. Quebrado tal hipnotismo, graças à visão que transpassa o 

principium individuationis, nos damos conta de que os bens que almejávamos eram 

ilusórios (Conf. ROSSET, 2005, p. 177). Rosset também acrescenta que a experiência 

da tragédia  

Libera o homem da ideia de que, apesar das catástrofes, possa existir 
alguma forma de felicidade, mas ao mesmo tempo lhe anuncia que 
pode renunciar sem dano a esta felicidade. Em definitivo, o que faz 
com que a tragédia engendre no espectador um sentimento de prazer 
é sua natureza calmante. Pode manter-se em calma inclusive, e ainda 
com mais motivo, quando tudo está perdido para a vontade, já que o 
homem não perdeu nada de essencial. Sua essência consiste, 
basicamente, na possiblidade de manter à distância sua própria 
vontade (2005, p. 177-78).  

No oitavo capítulo dos Suplementos de O mundo, Schopenhauer cita um trecho 

de um poema atribuído ao poeta persa Anwari Sohele que poderia muito bem ser 

usado para ilustrar essa compreensão sobre o papel da tragédia  “se perdeste a posse 

de um mundo, não te aflijas, não é nada; Se ganhaste a posse de um mundo, Não te 

alegres, não é nada; Dor e prazer passam diante do mundo, Tudo, tudo passa, não é 

nada” (p. 121). 
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A experiência trágica representa, portanto, a possibilidade de acessarmos o 

cerne do mundo e da existência e compreendermos sua natureza mais profunda. 

Neste sentido poderíamos nos referir a ela como um Phänomen em oposição à 

experiência meramente empírica do mundo que seria Schein. A visão, do puro sujeito 

do conhecimento e não do sujeito do querer, dos diferentes caracteres de seus 

personagens e dos conflitos que os opõem, abriria, em primeiro lugar, a possibilidade 

do conhecimento da ideia do humano/humanidade, mas conduziria até uma visão da 

unidade da vontade que é a matriz primitiva da qual a ideia é o primeiro derivado. O 

mundo da aparência desvanece e passa a ser visto como uma realidade inessencial, 

uma ilusão fugidia, ao mesmo tempo em que o sujeito experimenta, por meio de um 

obscuro, mas inconfundível sentimento, o contato com aquilo que não pode mais ser 

representado e que subsiste a este processo de dissolução do mundo tomado como 

aparência: “precisamente deste modo damo-nos conta que ainda resta algo outro em 

nós que não podemos de forma alguma conhecer positiva, mas apenas 

negativamente como aquilo que NÃO quer a vida (MRV II, § 37, p. 520). 

Alexis Philonenko também tratou do tema da experiência da tragédia em sua 

relação com o mundo da representação. E entende o seu papel neste âmbito da 

filosofia schopenhauriana do seguinte modo 

Schopenhauer quer que a idealidade do tempo e do espaço afecte de 
nulidade real e moral todos os fenômenos que se manifestam neles. 
Nulidade real em primeiro lugar: todo o fenômeno não é mais do que 
um simulacro de ser, e Schopenhauer reduz o Erscheinung ao sentido 
kantiano de Schein. Nulidade moral em segundo lugar: o simples 
Schein que se desenvolve no último nível da realidade definida por 
Platão não poderia pretender possuir uma significação ética, pois a 
sua consistência é nula. Esta nulidade ontológica e moral da 
experiência do mundo é o momento fundador da categoria 
transcendental da tragédia: não há qualquer sentido para viver e a 
morte não é senão aquilo que ela é: um nada. Mas esse momento por 
sua vez revela a sua consequência: assim fundada a categoria 
transcendental da tragédia justifica e assegura o pessimismo 
(PHILONENKO apud NABAIS, 1990, p. 296). 

Ao revelar o insano e cruel jogo da vontade que constitui o mundo e ao mesmo 

tempo seu caráter puramente aparente, por estar condicionado à atuação do 

principium individuationis, a experiência trágica atuaria como um elemento 

neutralizador do sentido que a sua realidade poderia ter para nós. O mundo com suas 

incontáveis e contraditórias aparências que duelam entre si e produzem uma 
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igualmente impercorrível cadeia de acontecimentos se desvaneceria. Se a experiência 

estética, mediada pela arte, tem com principal finalidade gerar uma indiferença em 

relação ao mundo e a existência (Conf. p. 183), a experiência trágica, graças a ação 

do sublime, permitiria alcançar o ápice deste “divórcio” de seu sujeito com o mundo 

da aparência, graças a elevação daquele sobre este. Deste modo tal experiência 

permitiria ao seu sujeito ultrapassar o mundo mas, para isto, tornar-se-ia necessário 

“dar adeus ao próprio mundo e ao mesmo tempo também a si mesmo” 

(PHILONENKO, 1989, p. 206). Esta despotencialização do mundo tomado como 

aparência em relação à sua realidade teria como correlato uma equivalente 

despotencialização do ímpeto da vontade para a afirmação da vida. Assim abrir-se-ia 

caminho para a negação da vontade e a supressão definitiva de sua aparência no 

nada.  

Aqui realiza-se o enlace, indicado pelo título deste terceiro capítulo, entre uma 

visão trágica sobre a vida e sua indicação de um destino para esta, que é 

exemplarmente representado pela tragédia, e a negação da vontade, assim como 

Schopenhauer no-la apresenta no desfecho de O mundo. No ápice da experiência 

trágica, os seus heróis, quando precisam enfrentar a “hora mais terrível”, 

experimentam uma visão que neutraliza a ação do principium individuationis. A partir 

disso, as ilusões do mundo das aparências não são mais capazes de mobilizar o seu 

desejo e então eles “morrem purificados pelo sofrimento, ou seja, após a Vontade de 

vida já ter antes neles se extinguido...” No desfecho de O mundo o que está 

representado na tragédia é descrito como o estado daqueles que “ultrapassaram o 

mundo” e viram a vontade livremente negar a si mesma. Para estes, “nos quais a 

vontade se virou e se negou, este mundo tão real com todos os seus sóis e via lácteas 

é – Nada”.  

Portanto, levar da ilusão da multiplicidade até a visão da unidade da vontade, 

acompanhada pela intuição, despertada pelo sofrimento, de que falta a este mundo, 

e à vida que nele floresce, um verdadeiro bem, é o que marca o sentido da experiência 

proporcionada pela tragédia e que a conecta com o momento culminante da filosofia 

de Schopenhauer onde a vontade se reencontra consigo mesma, liberta da ilusão da 

aparência, e se auto suprime. Assim, na experiência da tragédia  



127 

[...] O espectador revela-se a si próprio como sendo ele mesmo uma 
mera figura de uma peça trágica, pois que a tragédia não é senão a 
figuração em palco da essência cruel e ilusória da existência. O 
imaginário do teatro que orienta desde o início toda a obra de 
Schopenhauer, na dualidade entre o mundo como vontade e o mundo 
como representação, tem na tragédia a sua expressão mais perfeita 
(NABAIS, 1997, p. 56). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho procuramos mostrar como a filosofia de Schopenhauer 

se volta para a análise do sentido da existência em conexão com o mundo em que ela 

se desdobra. Este sentido é tomado inicialmente como um enigma ou mistério, já que 

não nos é dado imediatamente a conhecer qual é a sua origem e propósito. Para além 

disso, a experiência da própria existência, como ela ocorre concretamente no mundo, 

é perpassada pelo sofrimento e pela consciência de uma morte certa que nos 

acompanha durante toda a nossa vida. O espanto filosófico nasce, portanto, da 

percepção do mal que preenche toda a existência e que inquieta a nossa consciência, 

que tenta encontrar uma explicação que, se não for capaz de justificar, pelo menos 

nos ajude a entender porque o sofrimento e a dor são realidades tão universais para 

toda a vida, especialmente aquela dotada de consciência, que consegue entrever os 

inúmeros caminhos através dos quais aqueles dois terríveis algozes marcam 

indelevelmente toda e qualquer trajetória de vida. 

Mas a filosofia de Schopenhauer não se contenta apenas em constatar isto no 

âmbito da intuição que cada indivíduo pode haurir da vida quando está em contato 

direto com o mundo, através de sua experiência. Embora este deva ser o seu ponto 

de partida é necessário ir em busca de evidências mais amplas para consolidar esta 

visão, esperando que assim também os motivos que pudessem explicar este 

enlaçamento tão evidente entre existência e dor/sofrimento viessem à tona. Desta 

intuição presente na experiência de cada indivíduo, Schopenhauer passa para a 

análise do universo da representação e sua estrutura universal enquanto base para a 

representação humana do mundo. Através das formas da sensibilidade e do 

entendimento, o indivíduo situa a si próprio e os objetos do mundo no tempo e no 

espaço e concebe as relações que eles podem ter entre si. Apesar do caráter 

admiravelmente ordenado do mundo tomado como representação, ele, por outro lado 

é um mundo onde tudo é relativo e efêmero. Algo que fala a partir de nosso interior 

mais profundo se revolta contra a mera sugestão de que nós e o mundo que nos rodeia 

se reduzam a esta realidade meramente circunstancial.  

A busca por algo que nos revele um sentido mais profundo para a existência 

continua, mas não mais voltada para o exterior, mas sim direcionada para o nosso 
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próprio interior. Isso ocorre graças à mediação do corpo como objeto duplamente 

referenciado, pois se por um lado é o fio condutor da experiência que nos permite 

perceber os objetos que o afetam (pois ele neste caso ele é também um objeto), por 

outro ele é a base que nos permite acessar um impulso que com ele se identifica 

perfeitamente, a ponto de seus atos e reflexos serem tomados como expressões 

visíveis de tal impulso que receberá o nome de vontade, para ilustrar aquilo que nos 

é percebido de modo mais imediato, sem a mediação do próprio intelecto e por isso 

sem cair ainda no plano da pura representação. A “descoberta” da vontade fornece 

ao filósofo a possibilidade de dar um giro de cento e oitenta graus em sua filosofia, 

pois se torna uma chave fundamental para a sua tentativa de compreender o sentido 

da existência e do mundo em que ela se expressa. Isto porque a vontade passa a ser 

descrita como a essência que subjaz a toda aparência. De caráter primário, tal vontade 

seria a mola secreta de toda ação. O argumento analógico, por sua vez, torna-se 

responsável pela ampliação desta percepção, que revela a cada indivíduo a vontade 

agindo em seu interior, para o interior de cada aparência que constitui o mundo da 

representação. Mas esta vontade, reconhecida como o outro lado do mundo tomado 

como representação, possuiria quais atributos? Ímpeto cego e sem direção, atividade 

sem começo, termo ou finalidade, a vontade é caracterizada como um esforço 

constante que nunca se realiza plenamente. Aqui começamos a encontrar elementos 

que contribuem mais decisivamente para a elucidação do sentido da existência, pois 

o caráter de falta/ausência ou relatividade, que marca a análise do mundo como 

representação, cede espaço para um caráter mais grave do mundo tomado como 

vontade, pois este agrega àquelas características o elemento da contradição e, 

através deste, também o do conflito. Isto se elucida a partir da constatação de que 

esta vontade recém-descoberta e que preenche o mundo da representação, está 

fragmentada em um sem número de aparências que, iludidas pelo principium 

individuationis, tomam umas às outras como coisas diferentes e disputam ferozmente 

cada espaço e recurso disponível com vistas à sua subsistência e perpetuação. Mas 

não se trata apenas disso, mas também de uma luta por domínio e poder. Esta 

animosidade fundamental que opõe cada parcela da vida, uma contra a outra, é a 

expressão concreta da discórdia que seria implícita à própria vontade. A natureza, 

como dizia Aristóteles, não é divina, mas sim diabólica 
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Ainda muito mais inapropriado é, no entanto, o modo de expressão 
dos assim chamados panteístas, cuja filosofia inteira consiste 
principalmente em intitular “deus” a essência íntima do mundo, que 
lhes é desconhecida; com o que até mesmo acreditam ter realizado 
um excelente trabalho. Ao levá-los a sério, o mundo seria uma 
teofania. Mas, dessa perspectiva, apenas lancemos um olhar para 
este mundo de seres de contínuas necessidades, que só podem 
sobreviver POR UM TEMPO se se entredevorarem, que passam a sua 
existência sob o medo e carência e amiúde suportam terríveis 
tormentos, até que enfim caem nos braços da morte: quem aprende 
isso distintamente com os olhos, dará razão a Aristóteles, quando ele 
diz: “A natureza é demoníaca, não é divina”. (natura daemonia est, non 
divina – De divinat., c. 2, p. 463); sim, teríamos de admitir que um deus, 
se decidisse metamorfosear-se num tal mundo, de fato teria de ser 
possuído pelo diabo (MVR II, § 28, p. 422). 

Depois de termos percorrido abreviadamente as duas primeiras etapas em que 

o pensamento único de Schopenhauer foi apresentado em O mundo, pudemos 

alcançar o ponto em que se radicava o principal interesse de nosso trabalho: a 

apresentação da metafísica do belo, onde encontraríamos também a concepção 

schopenhauriana da tragédia. É extremamente importante ter em conta que em um 

pensamento único, como aquele que Schopenhauer construiu, haverá uma 

interpendência necessária entre todas as partes que o compõem, por isso, 

inevitavelmente, os elementos presentes nas reflexões sobre a representação, e o 

modo como nos relacionamos com ela, e a vontade e suas implicações na metafísica 

da natureza, se farão presentes na abordagem adotada por Schopenhauer para tratar 

da relação entre sujeito e objeto da contemplação estética e suas particularidades 

enquanto natureza ou obra de arte. Independente disso também é importante notar 

que é possível tomar, como sugeriu Philonenko, a passagem de um para outro dos 

domínios desta investigação como a ascensão progressiva por uma espiral que vai 

enriquecendo com novos elementos a reflexão schopenhauriana por meio da 

recolocação da questão fundamental que lhe deu origem: qual é o sentido desta 

existência em sua conexão com o mundo em que se apresenta e que destino poderá 

lhe caber neste?  

Se nas etapas anteriores da reflexão schopenhauriana já foi possível encontrar 

elementos importantes para responder ao menos à primeira parte da questão acima 

colocada, a saber: o que é esta existência e o mundo em que ela se desdobra? Agora, 

na metafísica do belo começa a busca pela resposta à segunda parte daquela 

questão: que destino poderá caber a tal existência neste mundo em que se radica? A 
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chave para entender este novo momento foi apresentada neste trabalho como sendo 

a nova vocação que passa a ser atribuída ao conhecimento, no momento em que se 

admite que ele pode atuar, de algum modo, para além dos interesses específicos da 

vontade. A contemplação estética proporciona esta possibilidade, o que impacta 

decisivamente a questão sobre o destino que a existência humana pode ter no mundo. 

Neste interim, efetivamente, começa um segundo momento de nosso trabalho, que 

consiste na possibilidade da identificação da representação trágica como o momento 

em que o caráter sombrio da existência é realçado e exposto em sua máxima violência 

e crueldade. As contradições que animam a vontade e que fazem com que ela esteja 

em discórdia consigo mesma se traduzem no enredo da tragédia como uma 

perversamente articulada teia de acontecimentos que arrastam todos os seus 

componentes a terríveis e atrozes sofrimentos. Neste ponto reconhecemos que a 

tragédia assumia uma condição muito particular no pensamento de Schopenhauer, 

pois nos pareceu, a partir de bons abonos encontrados no texto do filósofo, que a 

tragédia oferecia uma enérgica apresentação do fundo cruento da existência, graças 

aos seus recursos poéticos, que vinha muito de encontro à caracterização 

apresentada pelo autor a respeito daquela. Isto poderia muito bem ser caracterizado 

como o encontro entre a percepção trágica da existência - já presente no pensamento 

de Schopenhauer desde seus elementos iniciais, pela percepção inevitável do divórcio 

que separa e opõe cada fragmento de tal existência uns aos outros -  e a tragédia, 

com sua apresentação sintética e poderosa do império do sofrimento e de sua 

inevitabilidade sobre a condição humana. Com apoio de Most (2001), realizamos uma 

difícil distinção entre o trágico e a tragédia, mostrando que o trágico seria uma 

categoria ou conceito metafísico, haurido de uma intuição da própria vida, que nos 

ofereceria uma certa compreensão da condição humana no mundo; a tragédia, por 

sua vez, seria um “texto” ou representação que seria capaz de comunicar com grande 

efetividade o sentido desta compreensão.  

Schopenhauer parece ter se apercebido desse poder da tragédia e visto ainda 

outras possibilidades no interior de sua dinâmica em relação ao modo como ela 

afetaria o sujeito da sua experiência, pois concede-lhe, graças à definição de seu 

efeito estético como uma forma do sublime (mais especificamente o sublime 

dinâmico), a capacidade para induzir a resignação perante a vontade de vida. Esta 

circunstância nos permitiu tratar a tragédia como um elemento de ligação entre a 
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metafísica do belo e a metafísica dos costumes de Schopenhauer e através disso 

compreender a relação entre experiência trágica e negação da vontade. Nesta 

abordagem, encontramos, tanto na vocação trágica para trazer um conhecimento que 

revelasse a unidade da vontade para além de suas incontáveis aparências, como na 

sua tendência para gerar um rechaçamento da vontade em meio ao horror de sua 

apresentação, uma indicação de que, para Schopenhauer, a tragédia não seria 

apenas uma representação privilegiada para compreendermos o sentido de nossa 

existência e do mundo, mas também uma oportunidade para nos evadirmos deles 

através de uma reconfiguração da relação que até então tínhamos com eles. A 

tragédia seria neste último aspecto um dos elementos mais importantes da guinada 

da filosofia de Schopenhauer na direção de uma solução para o dilema da vontade 

eternamente sofredora em sua trajetória no mundo. Esta trajetória já é indicada, de 

alguma maneira, na reflexão schopenhauriana sobre a tragédia e irá amadurecendo 

progressivamente até desembocar na noção de negação da vontade. No terceiro 

capítulo deste trabalho a participação da tragédia no momento mais importante do 

pensamento único de Schopenhauer, o seu desfecho, foi abordada mais 

detalhadamente. O que poderia reforçar ou não a importância da tragédia no âmbito 

do pensamento de Schopenhauer. 

No segundo capítulo decidimos tomar o tema da história no pensamento de 

Schopenhauer como objeto de nossa análise. A razão deste movimento se liga ao fato 

de que a história, assim como a tragédia e a poesia em geral, também tomaria os 

desdobramentos da natureza humana, através da análise do conjunto de suas ações 

no tempo, como o seu principal objeto de análise. Neste sentido ambas buscam uma 

compreensão sobre o sentido da vida humana no mundo. Procuramos mostrar que, 

apesar desta coincidência inicial, os meios que a poesia em geral e a tragédia utilizam 

para tal e aqueles que são usados pela história são fundamentalmente diferentes. 

Partindo do que é dado como ação humana no tempo, a poesia e a tragédia buscam 

encontrar aquilo que é essencial e universal naquela e não o que seria acidental e 

particular; a história, pelo contrário, se focaria exatamente neste tipo de abordagem. 

A partir deste marco inicial reconstruímos a crítica de Schopenhauer ao método 

histórico que culminaria na negação por parte do filósofo do caráter de cientificidade 

ao conhecimento proporcionado pela história. O filósofo sustenta que a razão disso é 

que a história não conseguiria elevar conhecimentos particulares à condição de 
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princípios ou conceitos universais e por isso, sem conseguir conhecer posteriormente 

fatos individuais a partir de conceitos mais gerais, precisaria tomar apenas o próprio 

fato particular como o seu principal objeto de estudo. Logo, por isso, a história 

“rastejaria na experiência” em conseguir se elevar adequadamente à condição de uma 

ciência no sentido pleno da palavra. Além disso, também abordamos a crítica de 

Schopenhauer à “forma histórica de filosofar”, isto é, à filosofia da história, como um 

tema deste segundo momento de nosso trabalho. A filosofia da história, segundo 

Schopenhauer, em sua forma clássica, está comprometida com um esforço “de 

construí-la (a história) como um todo com começo, meio e fim dotado de coerência”, 

contudo, para o filósofo, isto “é algo vão e baseado num mal-entendido”. A reunião 

dos atos humanos através do tempo e a tentativa de justificá-los somente através de 

relações de causa e efeito que remeteriam ao mundo da aparência, como pretendia a 

filosofia da história, não seria capaz de revelar o que realmente seria fundamental em 

tais acontecimentos. Para além da “ordem histórica dos acontecimentos” e do 

“progresso”, Schopenhauer proclama que a história seria apenas “o longo, pesado e 

confuso sono da humanidade”. A essência do ser humano e assim também, portanto, 

do gênero humano como um todo, não pode evoluir, pois é formada pela vontade que 

não pode ser melhorada. A menção de Schopenhauer, neste contexto, a uma 

“verdadeira filosofia da história” que é apresentada como uma instância corretora das 

deformações da filosofia da história, foi interpretada em nosso trabalho como uma 

referência à cosmovisão da poesia e da tragédia, em especial, segundo a qual a 

natureza humana, em seu cerne, isto é, naquilo que realmente importa e a identifica, 

sempre permanece a mesma e não pode ser atingida por fatores que lhes sejam 

externos. Para ela o mais importante, em relação aos estudos da história seria 

[...] conhecer o idêntico em todos os eventos, tanto dos tempos antigos 
quanto modernos, tanto do Oriente quanto do Ocidente, e, apesar de 
todas as diferenças das circunstâncias específicas e dos trajes e 
costumes, em toda parte mirar a mesma humanidade (MVR II, §38, p. 
533). 

O que, portanto, emergiria de tudo isso seria uma visão trágica da existência. 

E a partir dela e de sua expressão sintetizada e ressaltada poeticamente: a tragédia, 

poderíamos encontrar elementos mais relevantes para compreendermos o sentido da 

existência humana no tempo e  isto no traria a importante lição de que  
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[...] por mais que seja cultivada pelos seres humanos e favorecida pela 
fortuna, é, no entanto, uma coisa vã, enganosa, efêmera e triste, que 
nem as constituições e legislações, nem as máquinas a vapor e 
telégrafos poderão algum dia melhorar substancialmente (MRV II, § 
38, p. 532). 

No primeiro capítulo identificamos uma leitura trágica da existência atuando no 

âmbito da filosofia de Schopenhauer e pudemos constatar que a sua concepção da 

tragédia destacava esta como uma espécie de porta-voz daquela, trazendo, em uma 

forma sintética e impactante, uma visão que nos permitiria olhar para a essência da 

existência e do mundo e que poderia nos levar a rechaçar a vontade que seria a 

verdadeira protagonista desta visão do horror. No terceiro e último capítulo deste 

trabalho retomamos esta questão com o objetivo de especificar melhor a ligação que 

haveria entre a experiência trágica e a negação da vontade. O vínculo entre estas 

duas experiências fundamentais, que atuariam para levar o ser humano a um contato 

mais próximo com a essência do mundo tomada como vontade, foi estabelecido, em 

um primeiro momento, através da constatação que ambas se ligavam ao sublime e 

por isso estavam envolvidas em um movimento de elevação e de rechaçamento da 

vontade. Mas queríamos ir além disso e entender porque tanto na experiência da 

tragédia quanto naquela proporcionada pela negação da vontade, a vontade sofreria 

uma viragem e deixaria de almejar um mundo que até então ela era o que mais a 

movia. Para tal retomamos a discussão de Schopenhauer sobre a importância da 

análise da existência humana, elemento chave para decifrar o sentido do mundo. 

Também abordamos o tratamento dado pelo filósofo à noção de experiência que 

admite uma distinção fundamental entre Phänomen (fenômeno, como o trágico e a 

própria negação da vontade) e Schein (aparência, isto é, tudo aquilo que 

perceberíamos sob a forma do principium individuationis e também pelo princípio de 

razão) que ajudava a precisar melhor o significado que tal noção teria no pensamento 

de Schopenhauer. A questão da prevalência do negativo na filosofia de Schopenhauer 

também foi trazida à tona e justificada como uma consequência da abordagem 

adotada pelo filósofo, que valorizava sentimentos e “certas experiências subterrâneas” 

ou “especiais” que fugiam à formatação do princípio de razão, exatamente como uma 

forma de burlar os limites que ele impunha ao conhecimento, para que assim fosse 

possível, de algum modo, acessar a essência do mundo e expô-la, ainda que o fosse 

por meio de “verdades aproximativas” com um sentido indireto e metafórico.  
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Por fim chegaríamos ao momento crucial deste trabalho. O momento em que 

procuraríamos compreender o enlace entre a visão trágica da existência e do mundo 

e a experiência da negação da vontade que nos conduziria até a dissolução da 

vontade no nada. Conforme demonstramos, com o apoio do conceito proposto por 

Philonenko, a tragédia seria uma categoria que atuaria como um elemento que 

dissolveria ou neutralizaria a realidade presente no mundo da aparência com o que, 

diante da nulidade com a qual ele passaria a ser visto, abrir-se-ia o caminho para que 

o seu sujeito superasse qualquer apego ou consideração mais importante sobre 

qualquer coisa que o compusesse e assim pudesse viver a experiência do vazio da 

vontade, isto é, do nada. Nossa conclusão final, portanto, é que a visão trágica da 

existência, que acompanha a filosofia de Schopenhauer desde seus primeiros 

momentos e que a perpassa por inteiro, também está envolvida em seu desfecho, 

graças à analogia entre a experiência trágica e a negação da vontade, onde o 

afastamento e superação do mundo tomado como aparência, com a sua expressão 

de uma vontade que devora a si própria em uma visão de pleno horror, finalmente é 

apreciada a partir de uma perspectiva adequada: como uma ilusão que precisa ser 

superada para que a inquietação e o anseio constante da vontade dê lugar “a uma 

paz que é superior a toda razão” e a uma “profunda tranquilidade”. “Apenas o 

conhecimento restou, a vontade desapareceu” e com ela o mundo com todos os seus 

sóis e via lácteas. A tragédia e a sua concepção de mundo, portanto, forneceram a 

Schopenhauer a imagem fundamental da qual partiu a sua filosofia, a oposição entre 

vontade e representação, e também a compreensão geral acerca de qual tipo de 

realidade é feita o mundo e de como ela deve ser corretamente encarada. O Alpha e 

o Ômega de sua filosofia. 
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