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Resumo: A constatação de que o mundo conhecido é mediado pelo aparato cognitivo humano 

leva Schopenhauer a despotencializar e instrumentalizar o alcance da inteligência e da razão. 

Se por essas vias o conhecimento da coisa-em-si é impossível, Schopenhauer o encontra no 

sentimento íntimo da vontade. O sentimento íntimo da essência do eu é ampliado ao mundo 

que só pode ser uma unidade metafísica, mas que aparece como auto discórdia, imperfeição. É 

a  possibilidade  de  visualização  da  unidade  metafísica  do  Ser  que  possibilita  ao  filósofo 

estender o alcance da consideração das boas ações humanas aos animais.
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Introdução

O filósofo alemão Arthur Schopenhauer (1788-1860) insiste em diversos momentos 

que sua filosofia se  trata de “UM PENSAMENTO ÚNICO, por mais abrangente que seja, 

guarda a mais perfeita unidade. Se todavia, em vista de sua comunicação, é decomposto em 

partes, então a coesão destas tem de ser, por sua vez, orgânica” (SCHOPENHAUER, A. MVR 

I, p. 19). Sua filosofia comunica uma intuição imediata que foi dividida em quatro momentos 

para sua melhor comunicação via linguagem discursiva. Em linhas gerais tal intuição é a de 

que  além  de  nossas  representações,  além  do  mundo  que  aparece  a  um  sujeito  de 

conhecimento, há uma coisa-em-si que o filósofo identifica com uma Vontade una, que se 

manifesta em diversos graus de veemência no mundo como representação. Uma consequência 

direta desse pensamento é que não há um abismo entre os seres humanos e demais animais 

como queria o pensamento racionalista. Somos todos manifestações de uma mesma Vontade 

que,  se aparecemos como diferentes no mundo como representação,  tal  diversidade se dá 

apenas por se tratar de uma diferença de grau de veemência, mas em-si todos os seres são 

manifestação da mesma Vontade que atua inteira e indivisa em cada objetivação.

Schopenhauer divide seu pensamento em quatro momentos, organizados de modo que 

cada um anuncie  o  seguinte,  como em uma espiral  onde  cada  nível  se  liga e  conduz ao 

imediatamente  seguinte.  No  primeiro  momento  Schopenhauer  desenvolve  uma  teoria  do 

conhecimento que, limitada por todos os lados pelo aparato cognitivo, conduz à metafísica da 

natureza que surge de uma pequena brecha encontrada na teoria do conhecimento que permite 

uma  visualização  para  além  da  representação.  Na  metafísica  da  natureza  o  mundo  é 

caracterizado como manifestação da Vontade una, que por ser um ímpeto cego, uma atividade 

incessante,  se  manifesta  na  representação  como  desarmonia,  conflito.  Mas  existem seres 

humanos que,  por serem o mais  alto  grau de objetivação da Vontade são dotados  de um 

intelecto desenvolvido também em alto grau, que as vezes se furta ao serviço da Vontade e 

entra  em  atividade  por  conta  própria,  tornando-se,  tais  humanos,  sujeitos  puros  do 

conhecimento. Esses indivíduos,  no momento em que são sujeitos puros do conhecimento 

conseguem visualizar nas coisas o que elas são em-si, compreendem o grau de objetividade da 

Vontade em sua objetivação adequada naquele objeto, contemplam as Ideias platônicas nas 

coisas,  contemplação  que,  comunicada  via  arte  apresenta  o  belo.  O terceiro  momento  da 

filosofia de Schopenhauer é a metafísica do belo. Além desses que apresentam o belo, os 

gênios, há indivíduos humanos que em algum momento de suas vidas, talvez facilitados pelo 



9

conteúdo das artes, conseguem visualizar o mundo de forma mais direta, desprendido de seu 

aparato cognitivo que lhes fornece apenas uma ilusão de pluralidade egoísta, centrada no eu. 

Esses indivíduos que visualizaram a coisa-em-si em algum grau de pureza percebem que a 

diferença entre eu e não-eu é apenas uma ilusão, e a superação do egoísmo é o fundamento 

para  as  ações  com valor  moral,  para  as  ações  éticas.  O quarto  momento  da  filosofia  de 

Schopenhauer, sua metafísica da vida ética interpreta o fenômeno de que há seres humanos 

que superam seu egoísmo em diferentes graus, podendo conduzi-los à negação da vontade de 

viver quando a ilusão que separa o eu do não-eu se dissipa completamente.

Nosso objetivo é destacar, desse pensamento único de Schopenhauer, a consequência 

direta de que o abismo entre seres humanos e animais é uma ilusão, de que em-si, humanos e 

animais  são  a  mesma essência  e  que  suas  diferenças  no  mundo  como representação  são 

apenas diferenças de graus de energia, de veemência da objetivação da Vontade. De acordo 

com  a  divisão  feita  por  Schopenhauer,  na  teoria  do  conhecimento  descobrimos  que  o 

conhecimento humano é somente o conhecimento animal um pouco mais complexo, e que, 

assim como para aquele, é apenas um instrumento para satisfação da Vontade objetivada em 

um indivíduo, não possibilita o conhecimento da coisa-em-si. Na metafísica do natureza é 

revelada a unidade metafísica do Ser por meio do conhecimento submetido ao princípio de 

razão suficiente, é feita uma tradução abstrata de tal unidade. Para isso o filósofo recorre ao 

sentimento íntimo que cada sujeito tem de si como corpo e por analogia tal  sentimento é 

ampliado  ao  mundo.  A operação  de  ampliação  desse  conceito  se  dá,  antes  de  tudo  por 

analogias entre o comportamento humano e animal, que torna perceptível que a Vontade atua 

nos  seres  com o mais  variado grau de autoconsciência,  inclusive  naqueles  que  agem por 

instinto,  que  a  inteligência  não  é  mais  que  subsidiária,  o  que  ilustra  a  intuição  que 

Schopenhauer quer comunicar, de que em-si o mundo é uno.

O terceiro e o quarto momentos da filosofia de Schopenhauer nós chamaremos de 

momentos das visualizações da unidade metafísica do Ser. Aqueles que são capazes de se 

tornar  sujeitos  puros  do  conhecimento  com maior  facilidade,  os  gênios,  são  capazes  de 

contemplar  as  Ideias  na  própria  natureza,  conhecimento  diferente  do científico que busca 

experimentar a causalidade, a ação e reação na natureza com o intuito de encontrar utilidade 

naquela,  de  transformá-la  para  o  uso  humano,  a  contemplação  possibilita  uma  visão 

metafísica do objeto, da sua essência, sendo um conhecimento que respeita o contemplado, ao 

invés de pesquisar a utilidade daquele para o sujeito egoísta (mesmo que indiretamente, o 
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conhecimento científico visa facilitar a existência humana, tem um fim antropocêntrico). Um 

exemplo  desse  conhecimento  que  respeita  o  contemplado  é  o  momento  em que  alguém 

observa  de  modo desinteressado um animal,  não  sente  a  necessidade  de  provocá-lo  para 

experimentar a causalidade atuando, mas se perde na admiração da Ideia que ali se manifesta. 

Essa visualização da unidade metafísica do Ser, via seu intermediário, a Ideia, pode levar a 

uma transformação da conduta do indivíduo (4º momento), que percebe que a barreira entre 

eu e não-eu é ilusória, buscando a partir daí praticar ações justas, respeitar o diferente, o não-

eu, considerando o sofrimento do animal, bem como de todo ser, antes de agir. A visualização 

dessa unidade pode chegar a uma clareza tão grande que a Vontade objetivada no indivíduo 

pode, repugnando-se de sua essência, decidir por não querer mais, negar-se a ser motivada, 

naquele fenômeno, o que pode acontecer, por exemplo, nos indivíduos ascetas, ou mesmo em 

um torturador resignado.

De acordo com Alexis Philonenko, a filosofia de Schopenhauer é, em seu todo, “um só 

livro redigido várias vezes: O Mundo como vontade e representação” (PHILOMENKO, 1989, 

p. 41). A obra principal de Schopenhauer foi escrita entre 1814 e 1818, uma segunda redação 

estaria em suas Lições de Berlim, nas preleções lidas por Schopenhauer na universidade, entre 

1820 e 1831. A segunda edição de O Mundo..., acompanhada de suplementos data de 1844, 

seria uma terceira redação de sua obra. Em 1851 a obra Parerga e paralipomena prolonga a 

doutrina de Schopenhauer, mas não a modifica. Outros textos publicados por Schopenhauer 

podem ser considerados de modo separado, mas o núcleo do pensamento sempre coincide 

com sua obra principal. Schopenhauer é “o homem de uma intuição única que ilumina todas 

suas ideias, e que permaneceu sempre idêntica” (PHILOMENKO, 1989, p. 42). Utilizaremos 

como fio condutor do pensamento de Schopenhauer os dois tomos de O mundo como Vontade  

e como representação conforme foi organizado por Schopenhauer para sua 3ª edição (1859), 

mas a caracterização de toda sua obra como um livro único nos autoriza a transitar por outras 

obras sem trair o pensamento do filósofo.
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1. A fabricação do mundo como representação e os limites do conhecimento

Arthur Schopenhauer, em sua Critica da filosofia kantiana, publicada como apêndice 

ao primeiro Tomo da obra O mundo como Vontade e como representação, afirma que um dos 

maiores erros de Kant, a gerar uma série de dificuldades e incoerências em sua obra, está na 

indistinção de modo adequado entre o conhecimento intuitivo proveniente dos sentidos, e o 

conhecimento abstrato, conceitual. Consequentemente, Kant não definiu de modo claro o que 

é a razão, e não estabeleceu, assim, de maneira correta a diferenciação entre o conhecimento 

humano e o dos demais animais. “Não diz palavra alguma sobre o que é o pensamento, o que 

é o conceito, qual a relação do conhecimento abstrato e discursivo com o concreto e intuitivo, 

qual  a  diferença  entre  o  conhecimento  do  homem  e  do  animal,  e  o  que  é  a  razão” 

(SCHOPENHAUER, A. MVR I, p. 594-5).

Schopenhauer – que não nega a enorme influência que a filosofia de Kant e a distinção 

entre  fenômeno  e  coisa-em-si,  presentes  na  estética  transcendental,  exercem sobre  a  sua 

filosofia,  chegando  a  afirmar  “que  esta  brota  daquela  como  um  galho  do  tronco” 

(SCHOPENHAUER, A. MVR I, p. 624) – afirma buscar levar a cabo o trabalho de crítica da 

razão iniciado por seu mestre, operando a distinção entre o conhecimento intuitivo e abstrato, 

para ele, faltante nas investigações de Kant.

A tese doutoral de Arthur Schopenhauer, Sobre a quadrupla raiz do princípio de razão 

suficiente, tem justamente o caráter dessa distinção, já que o filósofo intenta apresentar como 

os  diferentes  objetos  aparecem  como  representação  para  um  sujeito,  como  se  dá  o 

conhecimento através do princípio de razão suficiente, que é o princípio que permite que os 

objetos apareçam para um sujeito de conhecimento, princípio que Schopenhauer afirma atuar 

a partir de quatro figuras, correlativas a quatro tipos de objetos: O princípio de razão do devir, 

que  fornece  ao  sujeito  as  representações  intuitivas  do  mundo  a  partir  do  princípio  da 

causalidade,  única  categoria  por  meio  da  qual  um sujeito  conhece  os  objetos  do  mundo 

empírico; o princípio de razão do conhecer, que fornece representações de representações, os 

conceitos, sob a forma lógica; o princípio de razão do ser, que fornece as representações puras 

das  formas  a priori do  conhecimento,  sendo estas  o  espaço  e  o  tempo,  a  partir  da  pura 

sensibilidade;  e  o  princípio  de  razão  do  agir,  que  fornece  o  conhecimento  do  que 

Schopenhauer chama de objeto imediato ou sujeito do querer, a intuição do corpo que recebe 

os dados sensoriais de onde origina-se todo conhecimento, todas as representações, que para 

Schopenhauer  são  instrumentos   para  o  modo  de  atuação  dos  animais,  que  ocorre  por 
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motivação.

O ensaio inaugural de Schopenhauer, sua tese de doutorado, estabelecendo as fontes 

possíveis do conteúdo do conhecimento, reivindica a valorização do conhecimento intuitivo 

como a principal fonte do conteúdo de nossas representações. Intuitivo, para o filósofo, seria o 

conhecimento  em  oposição  ao  meramente  pensado,  seria,  portanto,  o  conhecimento  em 

relação  com o  mundo  empírico.  O material  do  conhecimento  intuitivo  é  fornecido  pelas 

sensações.

Com a valorização do conhecimento intuitivo, Schopenhauer fecha as portas para a 

prerrogativa utilizada por quase todos os  filósofos ocidentais  anteriores  e mesmo os  seus 

contemporâneos, que garantiam a supremacia do homem no mundo sobre os outros seres. Pela 

capacidade racional da humanidade afirmavam que de algum modo havia uma via para o 

conhecimento do absoluto, do metafísico ou de Deus, justificando ao ser humano uma suposta 

autoridade para gerir a natureza pelo acesso às ordens de uma Razão criadora e ordenadora, 

pela prerrogativa de que o ser humano possui o aparato cognitivo que se ajusta à finalidade de 

desvendar os mais profundos mistérios da natureza.

O princípio de razão do conhecer, a faculdade racional exclusiva dos seres humanos, 

de  acordo  com  o  filósofo,  só  permite  a  estes  refletir  os  dados  recebidos  pela  intuição, 

comparar  e  classificar  estados  ou  impressões  sensoriais  tornados  representação  pelo 

entendimento,  com  o  intuito  de  facilitar  o  pensamento  das  representações  fundadas  na 

intuição.  Desse modo,  o conhecimento racional  não garante  ao homem o acesso a outras 

verdades  que  já  não  tenham  sido  fornecidas  pelo  entendimento;  e  o  entendimento,  a 

capacidade  de  representar  um  mundo  intuitivo,  de  conhecer,  em  Schopenhauer,  não  é 

exclusividade dos seres humanos, mas de todos os seres que se movimentam em um mundo 

de representações, de todos os seres animados, “por conseguinte, o animal é  apenas aquilo  

que conhece, e  conhecer é o verdadeiro caráter da animalidade” (SCHOPENHAUER, A. 

VC,  §  1,  p.  45).  Desse  modo  Schopenhauer  delega  a  faculdade  do  entendimento,  fonte 

primária de todo o conhecimento, para todos os animais, apresentando-a como uma faculdade 

irracional e imediata, responsável por transformar os dados sensíveis em intuições para os 

seres capazes de representação, em um processo fisiológico que fabrica as imagens do mundo 

intuído.

No  ensaio  sobre  o  princípio  de  razão,  Schopenhauer  apresenta  todas  as  fontes 

possíveis de conteúdo das representações, as quatro figuras do princípio de razão suficiente, 
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que fornecem ao sujeito o mundo como representação. Nesse texto o filósofo assenta como 

fonte  principal  de  conhecimento  os  dados  sensíveis  sentidos  no  corpo  por  uma  intuição 

sensível  que o entendimento,  aplicando a sua forma inerente,  a causalidade,  tributa a um 

mundo ideal de objetos exteriores distribuídos no espaço e se sucedendo no tempo. Pode-se 

dizer  que Schopenhauer  destrona o ser  humano de seu posto  de  conhecedor  de verdades 

metafísicas por meio da razão e passa a considerar o modo do conhecimento humano como 

diferenciado  dos  demais  animais  apenas  em  graus  quantitativos  e  seu  maior  grau  de 

inteligência como apenas um instrumento para se sanar as necessidades em um mundo que, 

por ter se tornado mais complexo devido a uma relação especial com as representações, torna-

se também, mais penoso. Nas palavras de Georg Simmel, “Schopenhauer demoliu o dogma de 

que a razão constitui a mais profunda essência do homem” (SIMMEL, 2011, p. 45). 

O ser humano, que nas filosofias precedentes foi sempre considerado como um ser de 

razão, em que suas falhas e erros eram tidos por um desvio da reta razão, passa a ser visto 

como um ser de vontade, em que a razão é um mero acidente, um meio para a satisfação do 

querer irracional, não sendo mais permitido o acesso à essência do mundo e do homem pela 

via racional.

Da  radicalização  da  crítica  da  razão,  Schopenhauer  –  que  afirmou  que  Kant  não 

distinguiu corretamente o conhecimento dos seres humanos e dos animais por não efetuar a 

distinção  entre  conhecimento  intuitivo  e  abstrato  –  dedica  o  primeiro  livro  de  sua  obra 

principal,  O  mundo  como  Vontade  e  como  representação, à  distinção  entre  o  modo  de 

conhecimento dos seres humanos e dos demais animais, evidenciando que não há um acesso 

privilegiado do ser humano ao que o mundo é  em si,  em essência,  por via do seu modo 

especial  de  conhecimento,  a  razão,  mas  que  os  seres  humanos  são  apenas  animais  que 

ponderam sobre as motivações que os levam a buscar a satisfação de seu querer, e por isso 

organizam suas representações em saberes, mas que esta via não lhes permite a compreensão 

metafísica  do  mundo.  De  acordo  com  José  Thomaz  Brum,  “Schopenhauer  considera  o 

homem,  de  um ponto  de  vista  inteiramente  naturalista,  como um animal  um pouco mais 

complexo  (intelectualmente)  que  os  outros,  mas  que  sofre  tanto  quanto  os  outros  desse 

‘impulso cego’ que é a vontade” (BRUM, 1998, p. 31). 

Schopenhauer é o primeiro filósofo a operar uma cisão entre as ciências e a metafísica, 

destacando que os modos de consideração das primeiras não são suficientes para se obter 

resultados na segunda, ou seja, o filósofo “destaca a incompatibilidade entre a explicação 
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metafísica  do  mundo  e  a  forma  da  ciência.  Em quase  todos  os  filósofos  anteriores  essa 

incompatibilidade mantinha-se oculta, pois eles consideravam a razão,  que é o veículo da 

ciência, como o meio ou o conteúdo da explicação metafísica” (SIMMEL, 2011, p. 8), ou, nas 

palavras  de  Jair  Barboza,  “as  ciências  esbarram  numa  fronteira  intransponível  da 

representação, e sua linguagem não atinge o quê do mundo” (BARBOZA, 2005, p. 106).

O  objetivo  deste  capítulo  é  apresentar  os  limites  do  conhecimento  racional  que 

impossibilitam o acesso ao campo da metafísica, estabelecidos por Schopenhauer na esteira 

kantiana, evidenciando, ao mesmo tempo, que a limitação para Schopenhauer se dá com uma 

aproximação no  modo de  conhecer  dos  humanos  e  dos  demais  animais,  a  partir  de  uma 

valorização  que  o  filósofo  concede  ao  conhecimento  intuitivo,  comum a  todos  os  seres 

animados, mesmo que tal conhecimento valorizado não permita a tais seres conhecer o que o 

mundo é em si, em essência.

Para compreendermos o alcance do conhecimento em Schopenhauer,  é preciso que 

percorramos  as  quatro  figuras  do  princípio  de  razão  suficiente,  estabelecendo  as 

possibilidades de se conhecer o mundo a partir de sua concepção idealista transcendental, que 

o filósofo afirma herdar de Kant.

Segundo Schopenhauer, nossa faculdade cognitiva se decompõe sempre em sujeito e 

objeto. Conhecer algo, por mais diverso que possa ser, significa tornar esse algo um objeto 

para um sujeito, logo, significa considerá-lo como uma representação mediada pelo aparato 

cognitivo do sujeito.

Esse aparato cognitivo é o que Schopenhauer chama, utilizando um termo cunhado por 

Leibniz,  princípio  de  razão  suficiente.  Para  Leibniz,  “um  determinado  estado  de  coisas 

decorre necessariamente de um número suficiente de razões precedentes” (RUSSELL, 2001, 

p.  294). Schopenhauer desloca tal  princípio da realidade objetiva do mundo para o modo 

como o  sujeito  compreende  as  coisas  por  meio  do  seu  aparato  cognitivo.  A partir  desse 

princípio  encontramos,  em nossas  representações,  todos  os  objetos  relacionados  entre  si, 

formando o mundo como representação em que nada possui  uma existência  isolada,  sem 

fundamento e independente mas, pelo contrário, tudo o que conhecemos possui uma razão 

suficiente  para  ser,  possui  uma  causa  suficiente  que,  realizando  um  estado  de  coisas 

favoráveis,  determina  o  vir  a  ser  do  fenômeno.  Observando  qualquer  fenômeno  sob  o 

princípio de razão suficiente percebemos que nenhum acontecimento pode surgir “do nada”, 

mas tudo possui uma razão suficiente cognoscível.
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As  diversas  representações  podem,  de  acordo  com Schopenhauer,  ser  reduzidas  a 

quatro grupos, que compõem as quatro classes em que se dividem tudo o que pode ser objeto 

de conhecimento para um sujeito. Para cada grupo de representações o filósofo apresenta, em 

Sobre  a  quádrupla  raiz  do  princípio  de  razão  suficiente, o  mesmo  princípio  de  razão 

suficiente sob uma diferente forma, compondo assim os quatro modos em que um mesmo 

sujeito conhece os quatro grupos de objetos possíveis.

A primeira classe de objetos submetidos à faculdade de conhecimento considerada por 

Schopenhauer é a das representações intuitivas, que fornece ao sujeito a totalidade do mundo 

empírico  pelo  princípio  de  razão  do  devir.  Mas  como veremos  a  seguir,  por  empírico  o 

filósofo não entende um mundo com realidade independente do sujeito, pois tudo o que é 

conhecido pelo sujeito é para ele representação, é obra do entendimento que aplica sempre as 

leis do espaço, do tempo e da causalidade. Portanto, tal realidade empírica que fornece os 

dados para o conhecimento intuitivo ao sujeito não trai o idealismo de Schopenhauer, pois 

“não lhes  tira  sua  idealidade  transcendental”  (SCHOPENHAUER,  A.  PR,  §17,  p.  53).  A 

realidade empírica é tratada, em sua teoria do conhecimento, apenas enquanto representação 

para um sujeito.

As representações intuitivas se dão sob a forma do espaço e do tempo, que são as 

formas de toda sensibilidade exterior e interior,  pois apenas por meio dessas formas pode 

haver pluralidade, pressuposto básico para todo conhecimento, e “a dissociação das coisas em 

pluralidades só é possível no tempo e no espaço; nossa representação só pode conter o Ser 

múltiplo como uma coexistência no espaço ou uma sucessão no tempo” (SIMMEL, 2011, p. 

55). O tempo é sucessão, e graças a ele há mudança, pois um estado só precede o outro por 

sucessão. Por outro lado, se o tempo fosse a única forma em que nos aparecesse o mundo 

empírico não haveria simultaneidade, não havendo como comparar os estados, ou seja, não 

haveria permanência e nem duração. Por isso os objetos devem aparecer também sob a forma 

do  espaço,  permitindo  a  simultaneidade,  que  nos  possibilita  perceber  as  mudanças  nos 

objetos.

A união do espaço e do tempo, segundo Schopenhauer, é fornecida pelo entendimento, 

pelo aparato cognitivo do sujeito, e é o pressuposto de toda representação empírica. Por essa 

união todos os objetos empíricos aparecem como que ligados entre si, se relacionando pela 

causalidade. Schopenhauer afirma, em concordância com o idealismo kantiano, que o aparato 

cognitivo pressupõe formas  a priori que possibilitam o conhecimento empírico, sendo, em 
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Schopenhauer, a união do espaço e do tempo na lei de causalidade a única categoria para a 

representação  de um fenômeno,  uma obra do entendimento,  uma faculdade que opera  de 

modo imediato em todos os animais, em todos os seres capazes de representação, sendo essas 

formas,  pressuposto  para  qualquer  representação  intuitiva,  por  isso,  para  o  filósofo,  toda 

realidade é intelectual.

O sujeito não recebe os dados sensíveis para construir em sua mente o mundo exterior 

já  no  espaço  e  no  tempo.  Só  conhece  imediatamente  sua  sensibilidade  interior.  Esta 

sensibilidade se dá no corpo que, como objeto imediato do sujeito, passa por modificações de 

estado de acordo com o tempo.  Mas o corpo como objeto imediato é anterior à representação 

física que o sujeito pode fazer dele, que já é mediada pelo objeto imediato e sua sensibilidade, 

já  é  uma  representação  objetiva.  Como  objeto  imediato,  o  corpo  não  é  concebido 

espacialmente, mas apenas na forma do tempo, a partir da sucessão de estados do momento 

presente, onde é afetado a cada vez por apenas uma sensação.

A impressão sobre os sentidos é a condição para o conhecimento intuitivo do mundo. 

Mas  o  corpo,  o  objeto  imediato,  só  está  submetido  à  forma  do  tempo,  ele  recebe  uma 

impressão de cada vez, e o intelecto, a partir dessa receptividade, forma e conserva a ideia de 

um mundo espacial exterior completo. De acordo com a concepção idealista transcendental, o 

mundo empírico tal qual nos aparece é uma representação, uma ideia intelectual que o sujeito 

constrói a partir de dados que recebe de um mundo exterior do qual ele não pode ter acesso a 

não ser mediado por seu aparato cognitivo, a não ser como representação para um sujeito.

Para a classe dos objetos intuitivos, o princípio de razão suficiente aparece no sujeito 

como  causalidade,  na  figura  do  princípio  de  razão  suficiente  do  devir.  Por  meio  de  tal 

princípio todos os objetos que formam a representação estão ligados uns aos outros, afetam 

uns  aos  outros  e  os  estados  se  alteram  em  decorrência  de  conexões  entre  os  objetos. 

Schopenhauer define o princípio da causalidade do seguinte modo: “quando um ou vários 

objetos se apresentam em um novo estado, deve haver precedido outro estado anterior, ao qual 

segue regularmente,  isto  é,  sempre,  este  outro novo estado em que agora se  apresentam” 

(SCHOPENHAUER, A. PR, § 20, p. 58-9).

Segundo essa figura do princípio de razão suficiente, toda mudança é efeito de uma 

causa, e isso pode ser remontado ao infinito, pois toda causa pode ser pensada como efeito 

necessário de outra causa, imediatamente anterior, e assim ad infinitum. Toda mudança tem 

como causa suficiente o estado imediatamente anterior, mas sem pressupor toda a cadeia que 
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a  antecede.  Toda  mudança  de  estado  pressupõe  uma  razão  suficiente,  uma  causa  que  a 

precedeu no tempo. Porém, o princípio da causalidade não se aplica ao surgimento da matéria, 

que é seu correlato objetivo, mas apenas às transformações dos seus estados, do mesmo modo, 

as forças naturais que puseram tal causa em movimento, segundo Schopenhauer, não podem 

ser conhecidas por essa via. De modo que, sempre que se considera o mundo sob o princípio 

de razão do devir, não se pode determinar uma causa para o surgimento da matéria, apenas 

suas infinitas transformações no tempo. Além disso as forças que levam às transformações são 

indeterminadas e só são apreendidas pelo sujeito como leis sob as quais sempre que causas se 

efetivam, um efeito determinado se verifica, determinados por leis como a da gravidade, ou 

por uma força vital, por exemplo. Considerado sob o princípio de razão suficiente do devir 

podemos determinar porque um estado de coisas se efetivou, mas o que são os estados de 

coisas  que  se  efetivam  e  o  que faz  com  que  esses  estados  se  efetivem  permanecem 

indeterminados.

Os objetos representados sob o princípio de razão do devir – a totalidade do mundo 

empírico – aparecem na natureza em três diferentes formas da causalidade: “como causa no 

sentido estrito; como excitação ou estímulo, e como motivo” (SCHOPENHAUER, A. PR, § 

20, p. 69). Nessa tripartição da causalidade se assenta a diversidade dos tipos de existência no 

mundo (os seres inorgânicos, vegetais e animais).

A causalidade em sentido estrito é a força que põe em movimento os seres inorgânicos. 

Ela pode ser caracterizada pelo princípio newtoniano: “ação e reação são iguais uma a outra, 

ou seja, que o estado anterior (causa) produz uma mudança (efeito) igual, em intensidade, ao 

que lhe provocou” (SCHOPENHAUER, A. PR, § 20, p. 69).

A segunda  forma  de  atuação  da  causalidade  é  a  excitação,  ou  estímulo,  onde  a 

intensidade do efeito não mais é proporcional à causa, podendo até se dar em proporções 

opostas, pois, uma causa que até certa intensidade gera um efeito, quando excessiva produz o 

efeito contrário. É por excitação que os seres vegetais se relacionam com o mundo a partir da 

causalidade, mas também é o modo como a parte inconsciente da vida animal, as funções 

vegetativas,  entram  em  atividade.  Os  movimentos  involuntários  dos  animais  são, 

prioritariamente, vegetativos.

As ações conscientes dos animais, a vida animal propriamente dita, a sua atividade 

distintiva, entra em atividade por motivação. A motivação tem por medium o conhecimento. 

Se desprendendo da tradição ocidental,  Schopenhauer  afirma que também os  animais  são 



18

seres  inteligentes,  pois,  “a  receptividade  do  motivo  implica,  por  conseguinte,  uma 

inteligência. Daqui que a verdadeira característica do animal seja o conhecer, a representação” 

(SCHOPENHAUER, A. PR, § 20, p. 70). Agir  determinado  por  um  motivo  pode  ser 

caracterizado pelo movimento de um animal em direção a um objeto que, por sua vez, deve 

ser conhecido por esse animal, ser representado por ele como algo diferente de si. Por isso 

Schopenhauer afirma que a única definição possível para animal é a de ser que conhece, de 

ser que se relaciona com o mundo por meio de um aparato cognitivo,  pois se lhe falta o 

conhecimento de um objeto, não há movimento até o motivador, e o ser precisa ser excitado 

por  algum  contato  que  cause  movimento,  mas  nesse  caso  a  causalidade  adquire  as 

características da vida vegetativa, e o ser em questão escapará da classificação de animal.

O modo de operar por motivo se distingue da excitação pelo fato de o primeiro não 

estar relacionado à duração do contato da causa com o efeito, que pode ser instantânea ou 

aquela estar até mesmo distante do efeito, pois basta o motivo ser percebido para levar o 

animal  à  atuação,  a  excitação  pelo  contrário  depende sempre  do  contato.  O animal  deve 

possuir inteligência suficiente para identificar um motivo para a ação no exterior, no mundo 

que lhe aparece como representação.

Schopenhauer explica que as diferenças entre a causalidade estrita, a excitação e o 

motivo se dão apenas por uma diferença nos graus de sensibilidade do objeto afetado. Quanto 

maior a sensibilidade do objeto afetado, mais facilmente entrará em ação – “a pedra necessita 

de um choque: ao homem basta um olhar” (SCHOPENHAUER, A. PR, § 20, p.71).

Mesmo  com  os  diferentes  graus  de  sensibilidade  para  os  diferentes  tipos  de 

causalidade, Schopenhauer afirma que a necessidade é sempre a mesma no mundo regido pelo 

princípio de razão do devir. A pedra ou o homem são movidos por uma causa suficiente com a 

mesma  necessidade.  No  homem,  por  este  possuir  um  maior  grau  de  sensibilidade,  a 

causalidade  opera  por  meio  do  conhecimento,  dando-se  a  partir  de  uma  gama  maior  de 

possíveis motivos para determinar a ação, mas que o farão agir com necessidade idêntica a 

que faz um corpo ser atraído por outro pela lei da gravidade.

Entre  os  seres  cujos  movimentos  são  causados  por  motivação  –  os  animais,  que 

representam para si um mundo objetivo a partir de dados sensoriais – existe uma variação 

entre os graus do entendimento. Graus que variam em extremos de animais como o pólipo, 

com  um  aparelho  representacional  rudimentar,  passando  por  insetos  que  agem 

majoritariamente por instinto, onde a inteligência desempenha um papel subsidiário, e a parte 
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vegetativa, movida por excitação é a que coordena a atividade, desembocando no ser humano, 

que  mais  que  alcançar  o  ápice  de  complexidade  no  entendimento  do  mundo  como 

representação,  indo além do conhecimento das causas imediatas e das primeiras mediatas, 

reconstruindo longas cadeias causais; além desse alto grau de desenvolvimento, possui um 

intelecto duplo, e nele aparece a razão como sua faculdade exclusiva que o permite considerar 

motivos que não estão imediatamente presentes, faculdade que, como veremos, é uma auxiliar 

do entendimento para o serviço da vontade individual.

A variação entre os graus do entendimento dos animais também ocasiona variação nos 

graus  de  complexidade  de  motivos  que  podem determinar  o  agir,  mas  a  necessidade  da 

determinação  é  sempre  a  mesma.  “Nos  animais  cuja  inteligência  é  mais  simples  e  só 

proporciona conhecimentos atuais, salta logo à vista esta necessidade. O intelecto do homem é 

duplo: ao conhecimento por meio da intuição se unem os conhecimentos abstratos que não 

estão  relacionados  com  a  atualidade;  em  outras  palavras,  possui  a  razão” 

(SCHOPENHAUER, A. PR, § 20, p. 71).

Essa capacidade de pesar motivos além da atualidade, ou seja, de comparar e organizar 

os motivos através da reflexão faz com que o ser humano possa exercitar seu poder sobre sua 

vontade,  analisando com frieza  os  motivos  que  aparecem imediatamente  com a  ajuda  da 

reflexão, mas isso não retira a necessidade de suas ações, o ser humano “se verá determinado 

pelo motivo mais forte com a mesma necessidade com que roda a bola impulsionada pelo 

taco” (Ibid,  p. 71). No mundo como representação não há livre arbítrio, o ser humano se 

submete  à  lei  de  motivação  da  mesma  forma  que  um  corpo  inorgânico  está  sujeito  à 

causalidade, o princípio de razão suficiente exige sempre uma razão para que um determinado 

estado de coisas se efetive.

Mas esse mundo, determinado com tanto rigor pela lei da causalidade não é mais que o 

mundo como representação, tal qual aparece a um sujeito sob o princípio de razão suficiente 

do devir, é o mundo intuído pelo entendimento a partir dos dados sensoriais recebidos pelo 

objeto  imediato.  Schopenhauer  não  abre  mão  da  intelectualidade  do  mundo  intuído.  O 

conhecimento do mundo exterior se dá a partir dos sentidos, mas é o entendimento quem 

desempenha o papel  fundamental,  por  meio de um processo fisiológico  cerebral,  é  quem 

fornece a causalidade e por meio dela, o tempo e o espaço que, transformando os grosseiros 

dados sensoriais, dá forma aos objetos exteriores.

O mundo é intuído a partir dos dados sensíveis que o objeto imediato, o corpo, recebe 
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do  exterior  e  os  envia  ao  cérebro,  mas  Schopenhauer  faz  questão  de  ressaltar  o  quão 

imperfeitos e escassos são esses dados. “No mais nobre órgão de nosso corpo não se opera 

mais que uma sensação local,  específica, subjetiva e que, como tal,  não pode conter nada 

objetivo nem que se pareça com uma percepção” (SCHOPENHAUER, A. PR, § 21, p. 74). A 

sensação é um processo fisiológico, do corpo, logo, não ultrapassa os seus limites, não vai 

além do invólucro carnal  que separa o sujeito  do resto do mundo. As diversas sensações 

corpóreas  intuídas  podem ser  agradáveis  ou  desagradáveis,  de  acordo  com a  relação  da 

vontade do sujeito com os dados sensoriais, mas, segundo Schopenhauer, não contêm nada de 

objetivo,  as  sensações  que  provocam as  representações  intuitivas  são  impressões  sobre  o 

corpo que não estimulam a vontade, “como as afecções do puro sentido objetivo, da visão, da 

audição e do tato, mas só na medida em que estes órgãos são afetados no seu modo próprio, 

específico  e  natural,  o  que  é  um estímulo  tão  superficial  e  fraco  da  sensibilidade  dessas 

partes ...que não afeta a vontade mas ...apenas fornece os dados ao entendimento, a partir dos 

quais se origina a intuição” (SCHOPENHAUER, apud BARBOZA, 2005, p. 107-8).

Schopenhauer  apresenta,  em sua  tese  de  doutorado,  uma explicação  fisiológica  de 

como o entendimento, a partir dos dados sensoriais fabrica o mundo como representação para 

o  sujeito.  Os  órgãos  sensoriais  se  estendem por  todo  o  corpo,  e  é  neles  que  os  objetos 

exteriores exercem impressão. Por conta de sua delgada cobertura, os órgãos são facilmente 

excitáveis, e cada um está aberto ao influxo especial seja da luz, do som, do odor etc., mas tais 

excitações  geram  apenas  sensações,  tão  subjetivas  quanto  qualquer  sensação  interior  de 

agrado ou desagrado. As sensações interiores do corpo como objeto imediato se dão apenas no 

tempo, ou seja, chegam sucessivamente à consciência, uma de cada vez.

O sistema nervoso transporta  as sensações para o  cérebro,  que pelo entendimento, 

através  de  sua  forma  especial,  a  lei  de  causalidade,  transforma  a  mera  sensação  em 

conhecimento objetivo. A partir de sua forma a priori, independente de qualquer experiência, 

o entendimento liga as impressões recebidas pelos órgãos sensoriais  como efeitos de uma 

causa exterior. Para isso conta com outra forma  a priori, pressuposta pelo entendimento: o 

espaço, que posiciona a causa fora do organismo, em uma localização exterior. Apenas desse 

modo o organismo compreende o mundo exterior, a partir de uma forma que se encontra  a 

priori no intelecto, o espaço. Toda essa operação do entendimento que, adicionando a lei da 

causalidade e o espaço às sensações corpóreas compreendidas apenas no tempo, acontece de 

modo intuitivo e totalmente imediato, sem nenhuma reflexão abstrata, e toda representação 
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intuitiva  pressupõe  tal  operação.  A operação  do  entendimento  para  o  fornecimento  das 

representações é, portanto, uma atividade intelectual inconsciente e irracional, se dá de modo 

imediato e é o pressuposto para toda percepção.

O conhecimento intuitivo do mundo exterior se origina dos dados sensíveis. Sensações 

corpóreas que não afetam diretamente a vontade, mas afetam de modo adequado os órgãos da 

sensibilidade são atribuídas pelo entendimento a um mundo exterior. Mas essas sensações não 

lhe fornecem uma noção exata de como o mundo é realmente em seu exterior, “os sentidos 

não fornecem mais que a primeira matéria, que depois a razão [entendimento?], por meio de 

suas formas características, espaço, tempo e causalidade, transforma na concepção objetiva de 

um mundo  regido  por  leis  próprias”  (SCHOPENHAUER,  A,  PR,  §  21,  p.  76).  Disso  se 

conclui que nosso conhecimento do mundo exterior, empírico, é um conhecimento intelectual 

e entre a mera sensação e o conhecimento do mundo exterior há um grande abismo.

Apenas  dois  dos  cinco  sentidos  contribuem,  segundo  Schopenhauer,  para  o 

conhecimento do mundo objetivo: a visão e o tato1. Mas mesmo assim, como foi dito, tais 

sentidos  só  fornecem os  dados,  as  sensações,  com os  quais  o  entendimento,  inserindo  a 

causalidade e a noção de espaço, unida à sensação temporal, forma o mundo objetivo. Olfato, 

paladar  e  audição  são  sentidos  subjetivos,  indicam uma  causa  exterior,  mas  não  contêm 

nenhum dado para a determinação do objeto exterior. Um cego escutando musica, segundo 

Schopenhauer,  não  pode,  apenas  pela  audição,  ter  nenhuma  noção  dos  músicos  ou  dos 

instrumentos,  nem ao menos das vibrações que geram esse som. Pelo olfato não se pode 

determinar a rosa que exala um perfume, e, do mesmo modo, o simples paladar, sem o auxilio 

do tato, não determina objetivamente o manjar saboreado.

Tato e visão se complementam mutuamente no fornecimento dos dados que permite ao 

entendimento  dar  forma  ao  mundo  objetivo.  A visão  possui  a  grande  vantagem  de  não 

necessitar do contato, nem ao menos da proximidade. Fornece ao intelecto uma multiplicidade 

de  dados:  matizes  da luz,  da cor,  transparência,  etc.,  que permite  a  construção  da  figura 

causadora de tais sensações, com tamanho, distância, cor e perspectiva determinadas.

O tato necessita do contato para fornecer os dados ao entendimento, por outro lado os 

dados são tão certos e completos que se pode afirmar que o tato é o sentido fundamental. A 

1Nos  seres  humanos  a  audição  é  o  sentido  da  razão,  pois  por  meio  dela  se  comunicam as  representações 
abstratas, os conceitos, através da linguagem, sendo a audição, por esse motivo e de certo modo, um sentido 
objetivo, pois auxilia o ser humano na compreensão do mundo objetivo na medida em que os conceitos abstratos, 
comunicados por meio da linguagem, que é recebida em grande parte pela audição. Os conceitos possuem uma 
referência ao mundo conhecido intuitivamente pelos dois sentidos citados,  desse modo indireto os conceitos 
auxiliam na compreensão do mundo, e a audição é um sentido objetivo com essa ressalva.
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visão pode ser compreendida, segundo Schopenhauer, como um tato imperfeito, que busca 

determinar os objetos à distância com a mesma perfeição daquele, para isso faz uso dos raios 

luminosos como tentáculos. Mas os dados visuais são sempre unilaterais, por isso a visão está 

sujeita  ao  erro,  gerando  as  ilusões  de  ótica.  O  tato,  por  outro  lado,  fornece  dados  que 

permitem “o conhecimento do tamanho, figura,  dureza,  umidade ou sequidade, suavidade, 

temperatura,  etc.,  ajudado em parte  pela  conformidade  e  movimento  dos  braços,  mãos  e 

dedos” (SCHOPENHAUER, A. PR, § 21, p. 77), além disso, pela força muscular no apalpar 

se  obtém  dados  da  consistência,  fragilidade  ou  tenacidade,  tudo  isso  com  mínimas 

probabilidades de erro.

Schopenhauer não deixa de ressaltar que não há nenhum conhecimento nesses dados 

sensoriais, estes são, pois, meras sensações corpóreas, portanto, subjetivas. Só a inteligência 

ou entendimento produz o conhecimento do mundo objetivo a partir desses dados, “só quando 

minha inteligência passa da sensação à causa que a produz, reconstrói  um corpo que tem 

determinadas qualidades” (SCHOPENHAUER, A. PR, § 21, p. 78). Pelo princípio de razão 

do devir o que é intuído é a mudança de estados, que afeta os sentidos de diferentes maneiras 

na sucessão do tempo. Isso só é possível porque o intelecto possui de modo a priori a noção 

de  espaço,  que,  adicionada  aos  dados  sensoriais  recebidos  temporalmente,  permitem  a 

mudança e a simultaneidade. Tais dados compreendidos no espaço e no tempo possibilitam a 

lei da causalidade, que regula as transformações de estados de um modo compreensível.

Por meio da consideração do princípio  de  razão  do  devir,  em  que  Schopenhauer 

desenvolve o modo como se dá o conhecimento intuitivo do mundo objetivo, sem abrir mão 

de sua concepção idealista transcendental, ou seja, sem deixar de frisar que o mundo empírico 

conhecido por um sujeito não deixa de ser representação para o sujeito,  é,  portanto,  uma 

fabricação intelectual; o filósofo nos apresenta uma importante conclusão, que será central 

para nossas investigações, pois atesta o caráter instrumental que ele confere ao intelecto e à 

razão, que são operações fisiológicas, intelectuais mas corpóreas, consequências de processos 

ocorridos em diferentes complexidades nos diversos animais, o que confere um maior grau de 

dignidade aos demais animais, que passam a ser considerados seres inteligentes, ainda que 

irracionais:  “Como,  portanto,  não  existe  visão  sem  intelecto,  todos  os  animais 

incontestavelmente possuem então intelecto: ele afinal difere os animais das plantas, como a 

razão difere os homens dos animais” (SCHOPENHAUER, A. VC, § 1, p. 43).

No reino animal se podem contar as mais variadas espécies, mas todas têm em comum 
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o fato de possuir uma inteligência, um entendimento do mundo objetivo, que se dá, segundo 

Schopenhauer, por um conhecimento  a priori da lei de causalidade. Mas a inteligência no 

reino animal varia em inúmeros graus. “Mesmo o animal que está mais próximo da planta, o 

pólipo, ao agarrar a presa com os braços e levá-la à boca, viu-a, percebeu-a (embora ainda 

sem olhos separados), e jamais teria chegado a essa simples visão sem o intelecto: o objeto 

visto é o motivo do pólipo” (SCHOPENHAUER, A. VC, § 1, p. 44). O que não é concebível é 

a existência de um animal sem a inteligência necessária para a percepção dos seus sentidos, já 

que estes últimos não lhe teriam utilidade alguma, não forneceriam percepções, dados para o 

animal encontrar sua subsistência no mundo, e não cessariam de gerar sensações, muitas delas 

desagradáveis.  Por  isso Schopenhauer  afirma que  tal  existência  “seria,  não só  uma coisa 

inútil, mas um cruel dom da natureza” (SCHOPENHAUER, A. PR, § 21, p. 97).

No ápice da escala de graus do entendimento se encontra o ser humano que, segundo 

Schopenhauer,  só  se  diferencia  dos  demais  animais  por  um grau  quantitativo  intelectual 

consideravelmente  maior.  Entre  o  pólipo  e  o  ser  humano se  encontram as  mais  variadas 

espécies  animais,  com  os  mais  variados  graus  de  inteligência.  Mas  em  todas  elas  a 

inteligência se constitui daquilo que já foi exposto acima, ou seja, da percepção imediata da 

relação  de  causalidade.  A percepção  mais  básica,  presente  no  animal  com  o  aparelho 

representativo  mais  rudimentar,  já  é  capaz  de  produzir  a  intuição  do  mundo  objetivo,  já 

fornece ao sujeito do conhecimento a relação entre o corpo como objeto imediato e os objetos 

mediatos presentes. À medida que os graus quantitativos da inteligência vão aumentando, 

aumenta proporcionalmente a percepção da relação de causalidade entre os demais corpos, 

entre  objetos  mediatos,  sem  relação  direta  com  o  objeto  imediato  e  com  as  sensações 

corpóreas.

A razão, faculdade exclusiva do ser humano e que o distingue de todos os outros seres, 

não é mais que uma auxiliar ao entendimento, que facilita a apreensão do conteúdo intuitivo, 

fixando-o em conceitos.  Todo o conhecimento humano se baseia,  em última instância,  na 

percepção imediata  da relação de causalidade,  que se  dá em três  formas:  causalidade em 

sentido estrito, excitação e motivação.

Quando  o  ser  humano  estuda  racionalmente  a  causalidade  em seu  sentido  estrito, 

organizando os dados sensoriais em conceitos, cria ciências como a mecânica, astronomia, 

física,  química,  além  de  desenvolver  máquinas.  A  inteligência  humana,  estudando  as 

representações que se movimentam a partir da excitação, obtém conhecimentos da fisiologia 
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das plantas e animais, a terapêutica e a toxicologia. Ao considerar a causalidade atuando sob a 

forma de motivação, o ser humano é capaz de desenvolver a teoria moral, o direito, a história, 

a política,  além da poesia dramática e épica,  que se baseiam no conhecimento do caráter 

humano. Também pode utilizar o estudo de tal forma da causalidade para a domesticação de 

animais  e  homens,  tirando proveito  da  constância  do comportamento de tais  seres,  como 

vemos nas correntes psicológicas behavioristas.

Toda  ciência,  segundo  Schopenhauer,  tem  como  conteúdo  o  funcionamento  da 

causalidade no mundo formado no entendimento, que é um mundo intelectual, que se baseia 

na aplicação da lei de causalidade pelo entendimento às sensações corpóreas. As sensações 

corpóreas  percebidas  dentro  da  ordem  do  tempo,  forma  a  priori  da sensibilidade,  são 

interpretadas como causadas por objetos exteriores, por meio de uma outra forma a priori da 

sensibilidade, o espaço, que localiza o objeto causador da sensação em um mundo objetivo. 

Por ser dotado de intelecto em um grau superior a qualquer outro animal, os seres humanos 

conseguem lidar com as representações intuitivas de um modo especial, e organizá-las como 

saberes,  mas  o  ponto  de  partida  para  todo  saber  é  a  intuição  do  mundo empírico  sob  o 

princípio da causalidade, é a representação que o sujeito forma dos dados sensoriais por meio 

de seu aparato cognitivo. “Segundo isto, o gérmen de todo feliz descobrimento, como também 

de  todo  grande  plano  histórico,  é  o  testemunho  de  um  feliz  momento,  no  qual,  por 

circunstâncias interiores e exteriores favoráveis, se iluminam, ante a inteligência, séries de 

causas complicadas, ou causas ocultas de fenômenos vistos cem vezes, ou caminhos ocultos 

nunca pisados” (SCHOPENHAUER, A. PR, § 20, p. 100).

Schopenhauer  atesta  que  sua  demonstração  fisiológica  do  conhecimento  intuitivo 

deixa demonstrada a  idealidade do mundo empírico.  Todo conhecimento pela  experiência 

significa  ir  do  efeito  à  causa,  localizando  tal  causa  no  espaço,  em  um  espaço  que  o 

entendimento  pressupõe para  possibilitar  a  representação.  O pressuposto básico  para  esse 

processo é a lei da causalidade, que deve ser reportada à inteligência. Por estar contida no 

intelecto,  a  causalidade  possibilita  o  entendimento  remeter  a  sensação  corpórea  recebida 

apenas no tempo através do corpo como objeto imediato, a um objeto espacial exterior, que o 

mesmo entendimento, a partir de todos os dados recebidos pelos sentidos, representa sob suas 

próprias  leis.  A  pressuposição  da  causalidade  é  condição  para  a  possibilidade  do 

conhecimento empírico, é a forma como toda experiência se apresenta ao sujeito.

O  idealismo  de  Schopenhauer  consiste  no  fato  de  que,  na  percepção  empírica,  o 
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primeiro dado, a sensação, é um processo orgânico subjetivo, limitado dentro do corpo que 

percebe.  Isso  significa  que  os  elementos  que  possibilitam a  percepção empírica  estão  no 

sujeito que conhece, pois as sensações são remetidas ao exterior por uma lei que se encontra 

no intelecto; as sensações são tão subjetivas quanto qualquer sensação interior; por fim, o 

tempo, condição para qualquer mudança de estados,  é uma condição para a existência do 

conceito de causalidade, também diz respeito ao modo como o intelecto funciona, é também 

um pressuposto para o conhecimento, da mesma forma que o espaço, que torna possível a 

existência exterior da causa. Por essa via de conhecimento, submetido ao princípio de razão 

suficiente  do  devir,  pelo  conhecimento  empírico  do  mundo  objetivo  a  partir  da  lei  da 

causalidade, segundo Schopenhauer, não há possibilidade para que se conheça a coisa-em-si, 

para  se conhecer  a essência  do mundo,  pois o conhecimento está sempre dependente das 

formas pressupostas pelo aparato cognitivo.

Schopenhauer  inicia  sua  obra  principal,  O  mundo  como  Vontade  e  como 

representação,  a  partir  da  constatação  dos  limites  de  todo  o  aparato  cognitivo  no 

conhecimento  do  mundo,  explorados  em sua  tese  de  doutorado,  com uma afirmação que 

reforça  sua  posição  idealista:  “O mundo é  minha  representação”  (SCHOPENHAUER,  A. 

MVR I, § 1, p. 43), e afirma que esta é uma verdade válida em relação a todo ser que vive e 

conhece, ou seja, a todo animal, como ficou assentado em seu trabalho anterior. Porém apenas 

o ser humano, por sua faculdade distintiva pode trazer essa verdade à consciência de modo 

abstrato e refletido, pode contemplá-la com clarividência filosófica, compreendendo que pela 

via empírica não conhece as coisas como são em si, mas “apenas um olho que vê um sol, uma 

mão que toca uma terra” (Ibid.p. 43). O mundo inteiro tal qual aparece para um sujeito é tão 

somente  objeto  para  este  sujeito,  portanto,  representação.  Essa  bipartição  do  mundo  em 

sujeito e objeto para a possibilidade do conhecimento é anterior até mesmo às formas a priori  

do conhecimento,  até  mesmo a sensibilidade pura  do espaço e  do tempo pressupõe estar 

condicionado por um sujeito.

O sujeito,  para  Schopenhauer,  é  aquele  que  tudo conhece  sem ser  conhecido,  é  a 

condição universal sempre pressuposta para tudo o que aparece. Cada ser que se orienta por 

motivos, independente do grau de perfeição do seu entendimento,  é por um lado,  sujeito, 

enquanto conhece, mas não na medida em que se torna objeto do conhecimento. O corpo do 

sujeito já é para ele representação, é objeto entre objetos e está submetido às leis do princípio 

de  razão  suficiente.  O  corpo  é  intuído  imediatamente,  de  maneira  subjetiva,  a  partir  de 
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sensações no tempo, mas mesmo essa percepção imediata quando conhecida já é a de um 

objeto entre objetos, de uma representação. Porém o sujeito do conhecimento, aquele que 

conhece, não se encontra submetido às formas do conhecimento, mas as pressupõe. Sendo 

assim, não cabem a ele predicados como o de pluralidade ou de unidade, existentes apenas no 

espaço e no tempo.

O mundo como representação se compõe necessariamente de duas metades: o objeto, 

na forma do espaço e do tempo, que produzem a pluralidade naquele; e o sujeito, que não se 

encontra  nem  no  espaço  nem  no  tempo,  “pois  está  inteiro  e  indiviso  em  cada  ser  que 

representa”  (SCHOPENHAUER,  A.  MVR,  §  2,  p.  56).  Um único  e  indiviso  sujeito  é  o 

sustentáculo de todo o mundo como representação. Dele depende toda a existência do mundo 

objetivo. Sujeito e objeto se limitam mutuamente, onde termina o sujeito começa o objeto, 

mas seus limites se comunicam pelo fato das formas essenciais e universais para a existência 

de todo objeto – tempo, espaço e causalidade – poderem ser conhecidas independentes de 

qualquer experiência pelo sujeito (são os objetos da matemáticas pura) e serem as formas sob 

as quais o mundo objetivo aparece.

Segundo Schopenhauer, o princípio de razão compreende todas as formas do objeto 

que temos consciência a priori (espaço, tempo e causalidade), e todo conhecimento a priori é 

o conhecimento desse princípio de razão em suas quatro figuras e  do que se segue dele. 

Qualquer objeto para um sujeito está submetido a esse princípio,  ou seja,  encontra-se em 

relação com outros objetos no espaço, determinando e sendo determinado no tempo ou é um 

saber que tem como fonte tal conhecimento, de modo que toda existência espacial é conhecida 

relativamente.

A primeira das formas  a priori para o conhecimento é o tempo que só possui uma 

existência relativa, só existe num presente sem instante em que cada momento aniquila seu 

precedente e é aniquilado pelo seu sucessor, de igual maneira o espaço, forma necessária para 

que a mudança ocorra no tempo, só é admitido em relação àquele e relacionando objetos 

também relativos. Schopenhauer chama atenção para a nulidade de tudo o que é condição para 

a  existência  do  mundo  como  representação,  e  mostra  que  o  mundo  considerado  sob  o 

princípio de razão tem sempre uma existência relativa ao sujeito, de acordo com a concepção 

idealista  transcendental.  Toda  a  essência  do  tempo  é  sucessão,  a  do  espaço  é  posição, 

possibilidade de determinações recíprocas de suas partes. A matéria só existe em correlação 

com a causalidade,  que é  o modo em que o tempo e o espaço,  sucessão e  permanência, 
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coexistem na primeira. Matéria só pode ser determinada por seu fazer efeito, pela percepção 

da  mudança  de  seus  estados  sendo  remetidos  a  causas  suficientes.  A matéria  é  o  que  é 

permanente e informe nos objetos exteriores, mas só pode ser pensada por abstração daquilo 

que  é  impermanente  e  pura  forma,  o  fazer-efeito  da  causalidade,  categoria  a  priori  do 

entendimento. A matéria existe, então, apenas como um pensamento, e é aquilo em que o 

entendimento despeja suas formas a priori. Ela não pode ser conhecida, mas apenas pensada 

como o conteúdo objetivo em que a causalidade aplica suas formas, mas não é, por sua vez 

causada, e só pode ser concebida na e através da causalidade. Schopenhauer a denomina, por 

isso, causalidade no sentido objetivo. 

A causalidade é um pressuposto necessário para o conhecimento por garantir que as 

mudanças não consistam apenas em alterações de estados, mas graças a ela em um mesmo 

lugar no espaço em um determinado tempo há um estado e em seguida outro. Assim sendo, o 

legislar  da  causalidade  consiste  em determinar  qual  estado  deve  entrar  em cena  em um 

determinado tempo e espaço quando outro determinado estado o precede.

A  causalidade  e  seu  correlato,  a  matéria,  só  se  tornam  percepção  através  do 

entendimento, como vimos. Toda a efetividade só existe através e por conta do entendimento, 

o mundo tem uma existência intelectual. A primeira aplicação do entendimento é a intuição do 

mundo efetivo. Aplicando a lei da causalidade sobre um dado sensível subjetivo intuído no 

tempo e localizando sua causa no mundo objetivo, sob a forma do espaço, o entendimento 

fornece o objeto exterior, o mundo efetivo.

O  mundo  como  representação  para  o  sujeito  é  uma  obra  intelectual,  mas  o 

entendimento não poderia construir tal obra se um efeito não fosse conhecido imediatamente, 

se não houvesse uma sensação servindo de ponto de partida para a obra de arte da intuição 

intelectual.  Esse  ponto  de  partida  Schopenhauer  já  chamou  de  objeto  imediato,  que  foi 

definido  como sujeito  do  querer,  em sua  tese,  mas  em  O mundo como Vontade  e  como 

representação o  filósofo  chama a  atenção para  o  fato  de  que  o  ponto  de  partida  para  o 

conhecimento de todo o mundo objetivo é  o mesmo para humanos e  os demais animais, 

salientando  que  este  é  o  conhecimento  imediato  do  “efeito  sobre  os  corpos  animais” 

(SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 4, p. 53).

A intuição do mundo efetivo se dá pela percepção por parte do entendimento,  das 

mudanças  que cada corpo animal  sente  imediatamente,  e o entendimento,  remetendo-as  a 

causas espaciais exteriores, fabrica o mundo como representação, em uma operação também 
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imediata, inconsciente. A atuação do entendimento sobre o efeito sentido nos corpos animais é 

condição para qualquer intuição, sem essa atuação restaria apenas uma consciência abafada 

das mudanças do objeto imediato, uma sucessão de sensações, gerando o que Schopenhauer 

chama de uma consciência vegetal,  carente da intuição do motivo exterior para a ação.  A 

sensação abafada e vegetal, da qual as plantas também podem ser dotadas, a mera sensação 

corpórea subjetiva,  o entendimento transforma de um só golpe,  nos animais, em intuição, 

estendida no espaço, esse é o fenômeno do conhecimento intuitivo.

A dependência mútua entre sujeito e objeto não se dá através de uma relação de causa 

e efeito entre essas duas partes – Schopenhauer salienta para que se evite que sua filosofia 

seja  confundida  com qualquer  outra  que  parta  ou  do sujeito,  ou do  objeto,  posições  que 

Schopenhauer afirma serem dogmáticas por ignorarem a estética transcendental kantiana e sua 

distinção entre fenômeno e coisa-em-si; enquanto ele, com seu idealismo transcendental, parte 

do  mundo  como  representação.  A causalidade  entra  em  cena  pelo  sujeito  e  seu  aparato 

cognitivo, é sempre subjetiva, já depende do sujeito de conhecimento como pressuposto. As 

leis do princípio de razão dizem respeito aos objetos, ao modo universal de ser-objeto, jamais 

se aplicam ao sujeito. Por isso não se pode afirmar que o sujeito é o causador do mundo como 

representação,  mas  este  é  uma  interpretação  subjetiva  (imediata  e  inconsciente)  que  o 

entendimento faz dos dados sensíveis do objeto imediato (compreendido como objeto entre 

objetos, sujeito à causalidade). 

O princípio de razão suficiente do devir só nos revela o fazer-efeito, jamais o ser dos 

objetos, e, como tal, ele esgota totalmente o objeto intuído. O mundo se anuncia para o sujeito 

completo e francamente de maneira evidente, como representação, ligado pelo princípio da 

causalidade,  e esta é a realidade empírica do mundo. Porém o princípio de causalidade é 

fornecido ao mundo representado a partir do entendimento, logo, todo o mundo efetivo só 

pode  ser  pensado  em relação  ao  sujeito.  Objeto  algum,  segundo Schopenhauer,  pode  ser 

pensado  sem  contradição  se  não  estiver  condicionado  por  um  sujeito.  O  pensamento 

dogmático que afirma a existência real do mundo exterior (materialismo) e busca para ele um 

primeiro  princípio  é,  de  acordo com o  filósofo,  uma confusão  na  aplicação  da figura  do 

princípio  de  razão  e  seus  objetos  correspondentes.  O  mundo  como  representação,  sob  o 

princípio  de  razão  do  devir  apresenta-se  de  modo  total  e  compreensível  para  todo 

entendimento saudável, como um mundo de representações regidas pela lei da causalidade, e 

todo objeto que vem a ser, está de acordo com tal princípio quando decorre de uma causa 



29

suficiente.

Exigir um fundamento do conhecer para objetos do princípio do devir, um primeiro 

princípio para a cadeia causal da efetividade, é uma confusão na aplicação do princípio de 

razão suficiente. Pois só se exige um fundamento de verdade, uma comprovação com juízos 

que relacionam o objeto a algo externo, para pensamentos abstratos, os conceitos, que não têm 

conteúdo próprio. O mundo intuitivo não oferece dúvida ao contemplador,  se oferece por 

inteiro sob o princípio da causalidade, e não exige outra comprovação, é aquilo que aparece 

para o sujeito  e se mostra  por  inteiro.  O mundo tal  qual  aparece é  uma representação,  e 

enquanto tal é aparência, não se pode exigir valor de equivalência com a realidade externa, 

quando contemplado por essa via intelectual. A filosofia de Schopenhauer reforça a crítica da 

razão  efetuada  por  Kant  em  sua  estética  transcendental,  reafirmando  que  o  mundo  dos 

fenômenos é mera representação. O que o mundo é em si, Vontade, de acordo com o filósofo, 

deverá  ser  buscado  por  outra  via  que  não  a  racional,  o  que  será  a  grande  novidade  do 

pensamento schopenhaueriano, que veremos na seção seguinte.

Todo conhecimento pressupõe a manobra idealista do entendimento para determinação 

do mundo exterior a partir dos dados sensoriais recebidos por um corpo animal conhecido 

imediatamente.  É  característico  da  animalidade,  segundo  Schopenhauer,  ser  dotado  de 

entendimento. O entendimento é o mesmo para todos os animais, e consiste no conhecimento 

da  causalidade,  no  passar  do  efeito  à  causa  quando  há  modificações  sentidas  no  objeto 

imediato, no corpo animal. A diferença de inteligência entre os animais – inteligência que 

alcança seu ápice no ser humano, que a partir dos dados do entendimento forja a linguagem, a 

ciência e o pensamento refletido, com o auxílio da faculdade racional, cuja função é permitir 

ao ser humano melhor se orientar no mundo como representação – se dá apenas por uma 

diferença  de  graus  do  entendimento,  mas  sua  única  fonte  para  as  representações  é  o 

conhecimento das relações causais atribuído ao entendimento.

O entendimento em seu grau mais baixo possibilita ao sujeito passar da sensação no 

objeto imediato para o objeto mediato atribuído como causador. Naqueles que Schopenhauer 

denomina  animais  superiores  é  que  podemos  verificar  de  modo  puro  o  alcance  do 

entendimento em alto  grau,  já que no ser humano ele se encontra mesclado à  razão,  que 

organiza a  representação imediata  em conceitos,  possibilitando um manuseio especial  dos 

conhecimentos. “Em semelhantes bichos mais inteligentes podemos avaliar de maneira bem 

exata o quanto o entendimento consegue sem a ajuda da razão, ou seja, sem o conhecimento 
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abstrato  por  conceitos”  (SCHOPENHAUER,  A.  MVR  I,  §  6,  p.  67).  A observação  da 

inteligência desses animais superiores, segundo Schopenhauer, as vezes nos surpreende por 

sua sagacidade,  quando os animais conseguem percorrer do efeito à causa,  e mostram tal 

compreensão,  e  ao  contrário,  as  vezes  nos  admira  por  não  possibilitar  a  utilização  de 

ferramentas simples, por já ser exigido, para isso, a ponderação. Presente em todas as espécies 

animais, o entendimento é independente da racionalidade. Mesmo no ser humano, segundo 

Schopenhauer, se encontra separado da razão, por isso o filósofo o denomina uma faculdade 

irracional de conhecimento característica do reino animal.

Com a consideração acerca do conhecimento intuitivo no primeiro livro de O mundo 

como Vontade e como representação, Schopenhauer aponta para a intelectualidade do mundo 

concebido por um sujeito em suas representações. Todo o mundo percebido é uma produção 

intelectual do entendimento, aplicando as formas a priori de tempo, espaço e causalidade. O 

filósofo mostra, também, que essa fabricação do entendimento se baseia, em última instância 

em uma modificação da sensibilidade do corpo animal, atribuída pelo entendimento a uma 

causa externa.  O mundo como representação só existe  para os seres animais e é  o modo 

especial destes se movimentarem no mundo, pela motivação.

O entendimento, o conhecimento das relações de causalidade, varia em graus, mas tem 

sempre a mesma forma, ou seja, conhecer objetos submetidos ao princípio de razão do devir. 

O ser humano, que é o ser dotado de mais alto grau do entendimento é capaz de chegar à 

consciência de complexas cadeias causais, criando a ciência. Isso porque seu entendimento 

conta com o auxílio da faculdade racional, que fixa as representações intuitivas em conceitos 

para facilitar a operação causal. A razão, reivindicada pela tradição filosófica ocidental como 

fonte de acesso às verdades metafísicas é reposicionada, na filosofia de Schopenhauer, como 

uma faculdade auxiliar do entendimento, com o reduzido alcance de, através de sua forma 

lógica,  encontrar  verdades  válidas  para  o  mundo  como  representação,  conhecido 

intuitivamente,  o  qual,  por  sua vez,  possui  uma existência  meramente  intelectual  mas  de 

origem corpórea, sensível. Nas palavras de Jair Barboza, “todo saber tem de ser remetido às 

intuições empíricas, e estas passam pelo corpo. Todo saber define-se como representação de 

uma representação mais originária; é conhecimento abstrato, condicionado pela razão, a qual, 

só depois de ter recebido os materiais do entendimento, dá os seus conceitos gerais, de uma 

certa perspectiva pobres, pois apartados da experiência” (BARBOZA, 2005, p. 105-6).

Após a exposição sobre a origem do conhecimento intuitivo pelo princípio de razão 
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suficiente  do  devir,  sobre  a  fabricação  intelectual  do  mundo  como  representação, 

Schopenhauer  passa à  segunda classe  de objetos  para um sujeito,  os  conceitos,  ou ideias 

abstratas;  que surgem quando as representações  intuitivas  são submetidas  ao princípio de 

razão suficiente do conhecer. Essa classe de conhecimentos é exclusividade do ser humano, e 

é, portanto, o distintivo entre o modo de existência dos humanos e os demais animais, trata-se 

da  razão,  uma  faculdade  que  permite  ao  ser  humano  reorganizar  o  mundo  fabricado  na 

intuição em conceitos, possibilitando uma relação mais complexa com as representações. A 

consequência imediata desse distintivo, segundo Schopenhauer, é que o animal nem fala e 

nem ri.

Mas de forma mediata essas consequências desembocam em tudo o muito grande que 

separa a vida dos seres humanos e demais animais, em todas as criações humanas e também 

em todos os tormentos que diferenciam as existências dos humanos da calma despreocupada 

dos demais animais.  Pela aparição dos conceitos  abstratos  a motivação ganha uma forma 

especial,  abrindo  um  universo  de  possibilidades  impensável  aos  seres  destituídos  da 

capacidade  de  abstração.  As  ações  dos  seres  humanos  são  determinadas  com  a  mesma 

necessidade pela lei da causalidade que qualquer outro movimento no mundo objetivo; porém, 

a presença de conceitos abstratos no intelecto humano torna possível a decisão, o conflito 

consciente de motivos, o que potencializa a determinação antes impulsionada por motivos 

presentes  ao  sujeito,  modo  como  a  motivação  atua  nos  demais  animais,  substituindo  a 

determinação  ocasionada  pelo  motivo  imediatamente  presente,  “por  ações,  propósitos, 

reflexões, máximas,  em correspondência uns com os outros, etc.  o que faz que a vida do 

homem seja tão artística, tão rica em emoções e tão terrível” (SCHOPENHAUER, A. PR, § 

26, p. 116).

Exemplificando  o  quão  terrível  pode  ser  a  vida  humana  a  partir  do  pensamento 

racional, Schopenhauer cita o lamentável fato de o ser humano no ocidente se esquecer de 

seus  laços  de  irmandade  com  os  demais  animais:  “crê  que  os  animais  são  algo 

fundamentalmente distinto dele; e para afirmar-se nesta crença, lhes chama bestas, e aplica 

nomes injuriosos a todas as funções vitais que com ele tem em comum2, os declara fora da lei 

e  protesta  energicamente  contra  a  evidente  identidade  de  essência  entre  ambos” 

(SCHOPENHAUER, A. PR, § 26, p, 118). 

Imediatamente  essa  faculdade  distintiva  faz  com  que  os  sofrimentos  dos  seres 

2A crítica ao preconceito linguístico que reforça o abismo entre ser humano e demais animais no ocidente foi 
desenvolvida por Schopenhauer em FM, § 19, p.176 e em P/P, § 177, p. 247.
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humanos  sejam  maiores  e  mais  intensos  que  o  dos  demais  animais  (o  que  tem  grande 

relevância na consideração da metafísica da ética em relação aos animais). Os animais vivem 

exclusivamente no presente, só as sensações imediatas os afetam, o ser humano vive também 

no futuro  e  no  passado.  Enquanto  os  animais  se  movimentam em prol  da  satisfação  das 

necessidades presentes, o ser humano se prepara através de artifícios para amenizar o futuro, 

cuida do tempo em que ainda não vive. O animal sofre o presente, a impressão do momento, o 

ser  humano,  por  sua  vez  é  determinado  por  conceitos  independentes  do  presente.  O  ser 

humano pode ponderar sobre diversos motivos até o mais forte determinar sua ação,  isso 

porque pode apreciá-los em sua consciência in abstrato,  pode comparar, pesar, decompor, 

combinar, enfim, fazer diversas operações a partir da consideração simultânea de motivos na 

consciência, o que dá ao ser racional a possibilidade de esclarecer qual o motivo está mais em 

acordo com seu caráter  (as decisões humanas seguem a mesma necessidade que qualquer 

outro movimento causal, e o que garante essa invariabilidade é a permanência do seu caráter), 

o  que  faz dos  seres  humanos seres  mais  sofredores  que os  demais  animais  (que também 

sofrem, sentem dor). De acordo com José Thomaz Brum, Schopenhauer “pensa que há uma 

relação entre  consciência  e  sofrimento. A dor é mais forte em um espírito mais capaz de 

senti-la, de experimentá-la. O sofrimento, ‘o fundo de toda vida’, é especialmente visível no 

caso do homem” (BRUM, 1998, p. 37).

Graças ao diferente modo de intuir o mundo como representação o ser humano pode 

ponderar, pode decidir, mesmo que o faça em função de um caráter determinado, o que não 

lhe liberta de atuar em acordo com o princípio de razão suficiente,  com a causalidade. O 

animal, preso ao presente, só restringe seus apetites por um temor presente mais intenso, que 

pode  se  tornar  hábito  e  condicionar  o  seu  comportamento  (adestramento),  mas  o  animal 

apenas sente e intui, enquanto o ser humano pensa. Mas sentir, intuir e pensar são apenas 

modos de relacionar as representações com o querer; maneiras em que os diversos animais 

lidam  com  os  objetos  em  busca  de  motivos  para  determinar  seus  movimentos,  o  que 

esclareceremos no capítulo seguinte.

Porém,  toda  diferença  entre  seres  humanos  e  animais  se  assenta  em os  primeiros 

possuírem, para o fornecimento dos motivos a determinar suas ações, o pensamento racional, 

além das  percepções  intuitivas,  que  são  os  motivos  que  também estão  presentes  para  os 

demais animais. Os seres humanos possuem ideias abstratas, que são representações a partir 

das representações intuitivas. O correspondente fisiológico para tal adicional é o seu cérebro 
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mais volumoso, com capacidade para armazenar as representações abstratas.

Schopenhauer chama as representações abstratas de conceitos porque cada conceito 

compreende um número indefinido de coisas particulares sob si. Conceitos são representações 

de representações, um conceito pode ser a representação da soma de um aspecto de inúmeras 

representações individuais. A faculdade de abstração decompõe as representações intuitivas 

em suas partes constitutivas, e isola-as para que possa conhecer suas partes. Tais partes de 

intuições são definidas como qualidade ou relação de diferentes coisas, que pela faculdade do 

juízo, os objetos que contêm esta qualidade ou relação são apreendidos sob tal conceito. Todo 

conceito  é  uma  generalização:  juntando  tudo  o  que  se  tem de  semelhante  em diferentes 

representações e reunindo tais semelhanças em um conceito, se define um gênero, onde todas 

as espécies que possuírem tais qualidades devem estar contidas.

No processo de passagem dos conhecimentos intuitivos ao conceito, no processo da 

reflexão, as representações perdem sua perceptibilidade, os conceitos podem ser pensados por 

si sós, mas não podem ser percebidos como conceitos. Quanto mais abstrato e universal é um 

conceito,  mais vazio e empobrecido ele se torna,  pois  com a maior generalização,  menos 

qualidades o conceito representado possui, havendo menos o que se pensar compreendido sob 

ele; podendo haver conceitos que são meras envolturas que não abarcam nada concreto, como 

os conceitos de ser, existir, coisa, devir etc.

Por os conceitos perderem sua perceptibilidade à medida que se tornam mutilados, à 

medida  que  vão  se  tornando  universais,  perdendo  as  características  de  representações 

particulares;  escapariam  totalmente  à  consciência  se  não  fossem  retidos  por  signos 

convencionais,  denominados  palavras.  As  palavras  como  representações  gerais, 

compreendidas como linguagem, em oposição aos nomes próprios, indica os conceitos, em 

oposição  às  coisas  perceptíveis.  Pelo  fato  de  os  animais  viverem presos  ao  presente,  se 

contentarem com a  representação  empírica,  não  criam conceitos,  por  isso  não  formulam 

linguagem e, segundo Schopenhauer, mesmo os animais capazes de pronunciar palavras, só 

poderão indicar nomes próprios através delas. “Desse modo, a linguagem, como qualquer 

outro fenômeno que creditamos à razão e como tudo o que diferencia o homem do animal, 

pode ser explicitada por esta única e simples fonte: os conceitos, representações abstratas e 

universais, não individuais, não intuitivas no tempo e no espaço” (SCHOPENHAUER, A. 

MVR I, § 9, p. 87).

A principal  consequência  do  fato  de  os  conceitos  conterem menos  em si  que  as 
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representações particulares,  é que são mais fáceis de manejar.  Cada conceito reivindicado 

contém  apenas  o  que  se  há  de  utilizar  em  um  conjunto  de  representações,  estas  são 

decompostas  e  tudo  o  que  não  se  faz  necessário  no  conceito  é  descartado,  fazendo-se  a 

abstração de uma parte. Esta facilitação no manejo das representações é o que permite as 

produções teóricas e práticas que, segundo Schopenhauer elevam o humano sobre o animal, 

fornecendo a possibilidade da linguagem, da ciência e da ação refletida que, de acordo com o 

filósofo, contêm tudo o que diferencia seres humanos dos demais animais.

Os conceitos são, por assim dizer, representações de segunda mão, e devem seu 

conteúdo  às  representações  intuitivas,  por  isso  Schopenhauer  afirma  que  todo verdadeiro 

conhecimento,  bem como toda verdadeira  filosofia,  precisa  ter  como raiz  uma concepção 

intuitiva, do contrário serão compostos apenas de palavras ocas, sem conteúdo efetivo. Essa 

concepção  intuitiva  é  o  que  transmite  verdade  ao  pensamento,  que  posteriormente  é 

construído por meio de conceitos abstratos gerados pelo pensamento racional. 

A essência completa dos conceitos se mostra pela relação entre conceitos e destes com 

as  representações  intuitivas  que  seu  princípio  de  razão  exprime.  Na  referida  figura  o 

fundamento da representação é o do conhecimento, que confere verdade a um conhecimento a 

partir da sua relação silogística com outra representação. Um conceito pode se fundar em 

outro conceito, mas de forma mediata deve sempre se referir a um conhecimento intuitivo, 

pois todo o mundo da reflexão reflete o mundo intuitivo, o mundo do devir. “Eis porque a 

classe  das  representações  abstratas  possui  como  distintivo  em  relação  à  classe  das 

representações intuitivas o fato de nestas o princípio de razão sempre exigir uma referência a 

uma representação da MESMA classe, enquanto naquelas exige, ao fim, uma referência a uma 

representação de OUTRA classe” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 9, p. 88).

Tudo o que pode se considerar de modo separado do subjetivo, das funções próprias 

do  intelecto  na  formação  de  um  pensamento  é  atribuído  ao  exterior,  é  interpretado 

imediatamente como vindo de fora, da percepção objetiva, a partir das sensações recebidas 

pelo  objeto  imediato,  mas  não  são  ainda  um  conhecimento  em  si.  Tais  sensações  são 

transformadas em representações intuitivas pelo entendimento e suas formas já citadas. As 

representações  intuitivas  são  transformadas,  por  sua  vez,  em  conceitos  pela  razão, 

designando-os  por  palavras.  Os  conceitos  perdem  em  perceptibilidade,  mas  ganham  na 

facilidade de manuseio, o que significa uma grande vantagem para os seres humanos. A razão, 

portanto,  não tem um conteúdo material,  apenas  um conteúdo formal,  que é  o  objeto de 
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consideração da lógica.

Através da razão podemos compreender e ordenar todas as coisas que nos aparecem 

como objetivas, mas esse conhecimento não nos possibilita penetrar o ser das coisas, não nos 

permite ir além da representação, de modo que por essa via todo o conhecimento humano fica 

restrito ao modo em que o ser humano vê o mundo, não alcançando o que o mundo é além da 

representação.  Nas  palavras  de  Georg  Simmel,  em  seu  estudo  sobre  Schopenhauer: 

“Apresentando-se diante de nós como pensamento, a razão ordena as coisas objetivas; caso 

contrário, nosso pensamento não poderia chegar à verdade das coisas. Mas esse compreender 

conforme a razão não se aplica ao próprio Ser” (SIMMEL, 2011, p. 69). A razão, faculdade 

que  diferencia  os  seres  humanos  dos  demais  animais,  possibilita  a  organização  das 

representações em saberes, mas não nos permite fugir das representações e conhecer as coisas 

mesmas.  A razão  é  uma  função  orgânica,  tem  um  caráter  meramente  instrumental,  e  a 

utilização desse instrumento é que permite a criação de todas as obras que diferenciam os 

seres humanos dos demais animais, é o que fez o “seu modo de vida tão diferente do de seus 

irmãos  irracionais”  (SCHOPENHAUER,  A.  MVR I,  §  8,  p.  83).  Os  conceitos  abstratos, 

segundo Schopenhauer, só têm conteúdo a partir da referência ao conhecimento intuitivo, é 

uma obra da reflexão, ou seja, sua luz, como a da lua, não emana de si própria, mas são 

reflexos de outra fonte. 

No mundo da intuição tudo é claro, firme e não há lugar para o erro, as coisas são 

como aparecem para o sujeito e se esgotam em sua aparência. Com o conhecimento abstrato 

surgem a dúvida e o erro. Além do conhecimento intuitivo, exclusivamente no ser humano 

despontou uma nova consciência, outra faculdade do conhecimento, a reflexão, uma aparência 

refletida do conhecimento intuitivo, que não aparece com tanta segurança para o sujeito como 

a primeira.

As ciências encontram certeza a partir da fundamentação dos juízos. Os princípios de 

identidade,  contradição,  terceiro  excluído  e  de razão  suficiente  do conhecer  são verdades 

metalógicas,  os  únicos  conteúdos  puros  da  razão.  Os  conceitos  só  existem  depois  das 

representações intuitivas, de onde tiram toda sua essência. Mas a pressuposição por parte dos 

conceitos da representação intuitiva diz respeito apenas a seu conteúdo, a forma de proceder 

da  razão  é  totalmente  própria,  e  a  lógica  é  a  ciência  pura  do  procedimento  da  razão. 

Excetuando-se, a lógica, as matemáticas puras, geometria e aritmética, que encontram seus 

objetos na intuição das relações de espaço e tempo anteriores à experiência, e a ciência pura 
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da natureza que encontra estofo no conhecimento  a priori da lei  de causalidade,  todas as 

demais  ciências  encontram  seus  objetos  em  generalizações  das  representações  intuitivas 

objetivas, esgotando os diversos grupos de objetos do mundo como representação.

A razão é um instrumento adicional que o ser humano possui em vantagem aos outros 

animais (dotados de garras, chifres, presas, instintos, etc., como instrumentos a seu dispor), 

mas tem sua função própria. Embora o saber abstrato seja reflexo da representação intuitiva, 

de modo algum pode substituí-la, “muitas das realizações humanas só podem ser efetivadas 

com a ajuda da razão e de um procedimento deliberado; outras, porém, só podem ser bem 

efetivadas sem o seu emprego” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 13, p. 109). Schopenhauer 

nega  que  a  racionalidade  seja  uma  faculdade  de  conhecimento  superior  à  intuitiva.  São 

faculdades  diferentes  que  trabalham  em  cooperação.  Em  algumas  atividades,  como  na 

investigação científica, a ciência coordena a ação; em outras, como na criação artística e no 

conhecimento intuitivo por detrás das ações morais, a intuição é mais frutífera.

Por mais impressionante que seja o imenso castelo dos conhecimentos das ciências, 

construído  pelo  ordenamento  dado  pela  razão  às  diversas  representações  intuitivas, 

Schopenhauer adverte que o conhecimento conceitual é apenas um facilitador do acesso às 

verdades intuitivas: “No entanto, não se deve esquecer que toda essa forma é apenas um meio 

de facilitação do conhecimento,  não uma via para certeza maior.  É mais fácil  conhecer a 

constituição de um animal pela espécie a que pertence, e assim ascender pelo genus à família, 

à ordem, à classe a que pertence, que investigar por si mesmo esse animal em cada ocasião” 

(SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 14, p. 120).

Toda ciência remete, em última instância, às relações dos fenômenos do mundo entre 

si  e  conforme  o  princípio  de  razão.  Busca  sempre  o  porquê  das  coisas.  Quando  uma 

explanação não diz respeito ao porque de algo vir a ser é tido como qualidade oculta, por isso 

toda ciência se guarda da última explicação dos fenômenos pela assunção de forças naturais 

como  qualitas  accultae,  uma  fronteira  que  a  investigação  científica,  restrita  à  análise  do 

mundo  como  representação,  não  consegue  ultrapassar.  “Essa  fronteira  é  designada  pela 

expressão  força natural.  Em outros termos,  a ciência tem por barreira a  qualitas acculta, 

permanecendo presa ao saber, ao conhecimento regido pelo princípio de razão” (BARBOZA, 

2005, p. 107).

De acordo com Schopenhauer duas coisas não podem ser explicadas pelo fio condutor 

do princípio de razão do conhecimento, que guia todas as ciências: o próprio princípio de 
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razão, que é o princípio de toda explicação; e aquilo que não se alcança pelo princípio de 

razão, o mundo como coisa-em-si.

É  nesse  limite  de  toda  consideração  sob  o  princípio  de  razão  que  a  filosofia  é 

reivindicada para considerar o mundo de seu modo específico, livre de todo pressuposto. Toda 

explicação dada sob o princípio de razão é sempre relativa a um sujeito, e não foge de ser uma 

explicação de um mundo intelectual,  não atingindo nunca a  coisa-em-si.  A filosofia  nega 

todos  os  pressupostos  e  assume toda a  relação  entre  sujeito  e  objeto  como problemática, 

problematizando,  assim,  todo  o  conhecimento  que  pressupõe  o  princípio  de  razão.  “A 

FILOSOFIA tem como peculiaridade o fato de nada nela ser tomado como pressuposto, mas 

tudo lhe é em igual medida estranho e problemático, não apenas as relações dos fenômenos, 

mas também eles mesmos, sim, o próprio princípio de razão, ao qual as outras ciências se 

contentam em remeter todas as coisas” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 15, p. 136).

A filosofia é o saber mais universal, e questiona todos os primeiros princípios, que só 

se  detêm  na  relação  dos  objetos,  só  considera  os  porquês.  A filosofia,  de  acordo  com 

Schopenhauer,  não  investiga  porquês,  mas  quês,  busca  compreender  o  fundo  de  todo 

fenômeno, almeja compreender o que o mundo é em si. Segundo Schopenhauer, de maneira 

intuitiva todos os seres que representam, todo animal sabe o que é o mundo in concreto, pois 

cada animal é um sujeito de conhecimento cuja representação é o mundo. Mas o objetivo da 

filosofia é fazer a tradução in abstrato do mundo, facilitar seu conhecimento teórico por meio 

dos conceitos universais do que é a essência do mundo.

A filosofia,  a  arte  que  se  utiliza  do  princípio  de  razão  do  conhecer  para  traduzir 

conceitualmente o mundo intuído,  de acordo com Schopenhauer,  “será uma REPETIÇÃO 

COMPLETA, POR ASSIM DIZER UM ESPELHAMENTO DO MUNDO EM CONCEITOS 

ABSTRATOS,  possível  exclusivamente  pela  união  do  essencialmente  idêntico  em  UM 

conceito, e a separação do diferente em outro” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 15, p. 138).

Uma verdadeira filosofia, de acordo com Schopenhauer, forma um pensamento único, 

que nasce da harmonia e unidade do mundo intuitivo, que é sua fonte de conhecimento. Mas 

tal conhecimento não é usado como algo originário para a fundamentação do conhecimento, 

mas  é  como  um  gabarito  para  a  confirmação  de  uma  verdade  obtida  por  uma  intuição 

imediata, um sentimento íntimo, o que aparta o conhecimento filosófico do conhecimento 

racional científico, que tem seu alcance limitado à classificação das representações intuitivas. 

A filosofia, de acordo com Schopenhauer, tem uma fonte que se aproxima da criação artística, 
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por ser uma intuição do todo a partir de um modo especial de se considerar o objeto, porém tal 

conhecimento  imediato  é  transmitido  por  via  conceitual,  abstrata,  por  uma  linguagem 

ordenada racionalmente.

Por fim, o último distintivo dos seres humanos em relação aos animais, decorrente do 

uso da razão, é a sua capacidade de ação refletida. Toda diferença entre o modo de atuação 

dos  seres  humanos  e  os  animais  se  dá,  segundo  Schopenhauer,  pela  presença  de 

conhecimentos abstratos na consciência humana. Schopenhauer fornece uma analogia que nos 

permite visualizar o vasto campo de possibilidades que essa diferença adiciona.

Segundo  o  filósofo,  os  seres  humanos  racionais,  quanto  à  sua  capacidade  de 

determinar o agir,  estão para os animais irracionais em distância análoga aos animais que 

enxergam para os animais que não enxergam no tocante ao conhecimento do mundo intuitivo. 

Estes  últimos  representam o  mundo intuitivo  apenas  pelo  tato,  pelo  contato  imediato,  os 

animais  que  veem,  por  outro  lado,  conhecem um amplo  círculo  do  que  está  distante.  O 

homem, por seu conhecimento abstrato pode abranger, além do presente, todo o passado e 

futuro, abrindo um vasto campo de possibilidades para a motivação da ação. “Portanto, em 

qualquer lugar onde a conduta é conduzida pela faculdade racional, os motivos são conceitos 

abstratos, e o determinante não são representações intuitivas, particulares, nem a impressão do 

momento que conduz o animal: aí se mostra a RAZÃO PRÁTICA” (SCHOPENHAUER, A. 

MVR I, § 16, p. 141). Para o filósofo, os conceitos abstratos podem auxiliar o ser humano em 

sua  conduta  através  da  prudência,  fornecendo  máximas  para  que  o  ser  humano  evite  o 

sofrimento. Nesse sentido o filósofo compõe um tratado de eudemonologia, Aforismos para a 

sabedoria de vida, publicados em sua obra tardia Parerga e paralipomena. Porém, no que diz 

respeito à mudança de caráter do sujeito, os conceitos abstratos nada podem fazer, já que só 

atuam no conhecimento, e o caráter do indivíduo se assenta na objetivação da Vontade, todo 

conhecimento está  submetido a seu parecer  volitivo de fundo metafísico,  embora o saber 

abstrato seja fundamental no fenômeno de supressão da Vontade, que exige um conhecimento 

intuitivo do todo, que só pode se dar nos seres racionais, motivo pelo qual apenas os seres 

humanos são capazes de agir moralmente, sendo capazes de negar a Vontade. 

Apresentando a origem intuitiva dos conceitos abstratos,  Schopenhauer desfere um 

poderoso  golpe  sobre  o  antropocentrismo  e  o  alcance  da  razão,  em sua  continuação  do 

trabalho crítico de Kant. Não bastasse isso, o filósofo ainda apresenta uma refutação empírica 

ao acesso metafísico concedido à razão por grande parte da tradição filosófica: “se a razão 
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fosse uma faculdade metafísica que forjasse conhecimentos de si  mesma e,  segundo isso, 

superior a experiência, deveria reinar sobre o objeto da metafísica e também sobre a religião” 

(SCHOPENHAUER, A. PR, § 34, p. 137) uma mesma unanimidade e certeza quanto a que se 

tem  nas  verdades  matemáticas,  que  se  ocupam  das  formas  a  priori  do  conhecimento, 

conhecidas independentemente de qualquer experiência, mas não existem assuntos em que 

mais se discordou. “Desde que os homens pensam, por todas as partes os sistemas filosóficos 

se opõem uns aos outros, e desde que os homens creem (o que data de uma época mais longa) 

lutam entre si as religiões” (Ibid, p. 137).

Percorrendo  as  quatro  figuras  do  princípio  de  razão  suficiente  apresentadas  por 

Schopenhauer em sua tese de doutorado,  onde o filósofo apresenta pela primeira  vez sua 

distinção  entre  o  conhecimento  intuitivo  e  abstrato,  desenvolvido  no  livro  I  de  sua  obra 

magna,  O  mundo  como  Vontade  e  como  representação  que  acabamos  de  percorrer, 

mencionaremos as outras duas fontes de conhecimento, sendo que a quarta figura do princípio 

de razão abrirá caminho para a chave do desenvolvimento da metafísica schopenhaueriana, 

para uma alternativa para a necessidade metafísica dos homens frente a constatação do limite 

do conhecimento racional.

 A terceira  classe  de  objetos  para  a  representação  estudada  por  Schopenhauer  se 

constitui da parte formal de toda a representação, ou seja, da intuição a priori das formas da 

sensibilidade, do tempo e do espaço tratados de forma independente de toda intuição sensível, 

pela sensibilidade pura. A partir do estudo dessa intuição a priori o ser humano desenvolve a 

geometria, quando trata do puro espaço e a aritmética quando se ocupa do puro tempo.

Como última  fonte  de  objetos  da  representação,  Schopenhauer  considera  o  objeto 

imediato, em uma classe de conhecimento que fornece um único objeto para cada sujeito, 

sendo este o seu sujeito do querer, que é objeto para o sujeito de conhecimento e se dá na 

representação interior, apenas no tempo. Todo conhecimento se dá, segundo Schopenhauer, a 

partir de um sujeito em relação a um objeto, e assim é também com o autoconhecimento, onde 

há um conhecido e um conhecente. Nesse tipo de conhecimento, o conhecido aparece para o 

sujeito apenas como vontade. O sujeito, segundo Schopenhauer, só se conhece como volitivo, 

pois  o  sujeito  do  conhecimento  mesmo  é  condição  necessária  para  o  conhecimento  dos 

objetos,  mas  nunca  pode  ser  ele  mesmo  um  objeto.  “Daqui  se  segue  que  não  há  um 

conhecimento do conhecer, porque para isto seria preciso que o sujeito pudesse se separar do 

conhecimento e conhecê-lo, o que é impossível” (SCHOPENHAUER, A. PR, § 41, p. 158).
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O sujeito  do  conhecimento  não  pode  se  transformar  em objeto  sem deixar  de  ser 

sujeito, por isso não pode ser conhecido, mas nossa autoconsciência oferece algo além de 

nosso  conhecimento  exterior  de  nós  mesmos,  há  uma  percepção  interior,  daquilo  que 

Schopenhauer denomina sujeito do querer, que pode ser intuído na experiência como intuição 

interna, apenas no tempo. Ao olhar para o interior o sujeito só se vê querendo, se agradando 

ou se desagradando com as sensações, algo que escapa à representação pelo princípio de razão 

do devir, formando uma classe especial de representação que está submetida apenas à forma 

do tempo.  Segundo Schopenhauer,  a  identidade  do sujeito  do conhecer  com o sujeito  do 

querer em um só “eu”, é o nó do mundo que oferece uma brecha para o conhecimento do que 

o mundo é em si, além da representação.

O acesso do sujeito de conhecimento ao sujeito do querer possibilita um conhecimento 

totalmente  diferente  das  ações  operadas  por  motivação  do  que  o  possibilitado  para  o 

conhecimento das mudanças nos demais objetos. Na causalidade, em seu sentido estrito e na 

excitação, só se é possível acompanhar o processo do exterior, a força que leva o efeito a 

ocorrer a partir da causa permanece um mistério para o sujeito do conhecimento. No caso da 

ação causada por motivação, por conta do acesso íntimo do sujeito ao seu objeto imediato, se 

torna possível uma melhor  compreensão do movimento e das ações dos seres humanos e 

animais,  “sabemos, pela experiência feita em nosso interior que tal  processo é um ato da 

vontade,  o  qual  se  produz  pelo  motivo,  que  consiste  em  uma  mera  ideia” 

(SCHOPENHAUER, A. PR § 43, p. 162). Conhecemos o modo de operar do motivo não 

apenas do seu exterior, submetido ao princípio de razão suficiente do devir, mas de forma 

íntima. Daí Schopenhauer conclui que a motivação é a causalidade vista por dentro, o que 

fornecerá a chave para um conhecimento menos turvado pelo princípio de razão suficiente.
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2. A Unidade metafísica do Ser

Após  demonstrar  que  os  conhecimentos  abstratos  só  possuem  conteúdo  por  sua 

relação com os conhecimentos  intuitivos e que estes,  por sua vez,  são o produto de uma 

operação intelectual a partir da sensação subjetiva no corpo animal – ou seja, após demonstrar 

que o conhecimento humano,  do mesmo modo que o dos  demais animais,  ainda que em 

diferentes graus de clareza, provém de uma mera representação do mundo, que não possibilita 

o acesso ao que o mundo é em si, já que é mediado pelas formas a priori do próprio intelecto, 

é uma imagem fabricada do mundo – Schopenhauer busca penetrar na essência do mundo por 

outra via que não o conhecimento submetido ao princípio de razão suficiente, que só fornece 

ao sujeito a conexão da série de representações no espaço e no tempo, mas jamais possibilita o 

vislumbre da relação das representações com algo que não seja representação, que não seja 

objeto para o sujeito do conhecimento.

Na tentativa de responder a questão “o que é a coisa em si?”, as matemáticas nos 

deixam na mão. Não dão conta mais que do formal dos fenômenos, não penetram em sua 

essência, seu objeto são as formas a priori do princípio de razão suficiente. As ciências físicas 

têm, conforme mencionamos, como objetos o mundo na consideração de um sujeito, ou seja, 

o  mundo  como representação,  só  levam em conta,  através  do  pensamento  conceitual,  as 

representações intuitivas e seu fazer-efeito conhecidos sob o princípio de razão suficiente do 

devir. Em última instância as ciências físicas podem ser reduzidas a dois domínios. Elas são, 

ou descrição de formas, morfologia, ou explicação de transformações, etiologia. Morfologia é 

toda ciência que faz uma espécie de história natural, isolando, classificando e ordenando os 

diferentes  seres  a  partir  de  suas  formas.  A partir  da  morfologia  podemos  perceber  uma 

analogia de diferentes graus nas diferentes espécies de seres, o que revela um parentesco entre 

as  diferentes  espécies  de  existências,  que  são  formadas  da  mesma  matéria  a  partir  da 

assimilação  dos  graus  inferiores  pelos  superiores  no  conflito  pela  existência,  conforme 

veremos.  Enquanto  a  morfologia  se  preocupa  em  classificar  de  modo  generalizado  as 

representações,  a etiologia se interessa pelas relações de causa e efeito.  A etiologia busca 

determinar as regras sob as quais  a matéria passa por alterações de estados,  que são leis 

naturais  em virtude  das  quais  as  transformações  ocorrem,  mas  permanece  sempre  como 

indeterminado a força natural que faz com que os estados se alterem.

O  saber  científico  pressupõe  sempre  o  princípio  de  razão  suficiente,  considera  o 

mundo como aparece para o sujeito de conhecimento, e através dessa consideração o que do 
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mundo, a essência das representações independentes de sua relação com o sujeito fica sempre 

desconhecida. Mas é tarefa da filosofia submeter à crítica todo o conhecimento e não aceitar 

como pressuposto a relação entre sujeito e objeto. A filosofia schopenhaueriana tem como 

pretensão o conhecimento da coisa-em-si do mundo, independente da representação fabricada 

pelo entendimento animal e só o poderá fazer prescindindo do uso do princípio de razão.

Segundo  Schopenhauer  as  ciências  não  podem  penetrar  em  tal  essência  porque 

consideram as coisas desde fora, o cientista é um espectador distante de seu objeto, e o único 

modo de se conhecer a coisa-em-si é buscar um acesso ao seu interior. A chave de acesso à 

coisa-em-si  Schopenhauer  vai  buscar  na  quarta  figura  do princípio  de  razão  suficiente,  o 

princípio de razão do agir, na intuição interna do Eu, que o filósofo separa em uma classe 

especial da representação. Naquela figura o sujeito do conhecer, em sua autoconsciência, se 

percebe  como  idêntico  ao  sujeito  do  querer,  como  vontade  impulsionada  pelos  motivos 

intuitivos  e  abstratos.  O  mistério  da  identidade  em  um  só  indivíduo  do  sujeito  do 

conhecimento  com o sujeito  do querer  fornecerá,  segundo Schopenhauer,  a  chave  para  o 

enigma do que o mundo é em si, que em analogia com o conhecimento imediato do corpo, 

será identificada, de acordo com o filósofo, como Vontade.

O  idealismo  schopenhaueriano  é  devedor  da  distinção  kantiana  entre  fenômeno  e 

coisa-em-si, e o autor de  O mundo como Vontade e representação se preocupa sempre em 

reafirmar que o conhecimento racional é mediado pelas formas a priori do conhecimento, não 

ultrapassando  nunca  o  fenômeno.  Schopenhauer  tem  a  preocupação  de  não  alçar  vôos 

metafísicos que vão buscar  o incondicionado,  o essencial  do mundo através da faculdade 

racional.  Na esteira  de Kant,  Schopenhauer  critica  o dogmatismo que postula  um alcance 

metafísico da razão, mostrando que o aparato cognitivo não acessa a ordem da experiência das 

coisas  mesmas,  mas seu fenômeno intelectual,  as  representações  que aparecem ao sujeito 

como ordenáveis em leis que não dizem respeito à ordem das coisas, mas ao modo como o 

intelecto as concebe.

Porém Schopenhauer  recusa  um lado  do  limite  posto  por  Kant  e  não  renuncia  à 

metafísica. Segundo ele o filósofo de Königsberg se enganou na definição de metafísica ao 

afirmar que esta é a ciência do que se encontra além da possibilidade de toda experiência e 

que  não  pode  encontrar  as  fontes  de  seus  conhecimentos  em  princípios  hauridos  da 

experiência. Para Kant a metafísica se resumiria ao estudo dos princípios racionais anteriores 

e independentes da experiência, tornando-se uma ciência dos conhecimentos a partir da razão 
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pura. Para defender que a fonte da metafísica não pode ser empírica, segundo Schopenhauer, 

Kant  utiliza  apenas  o  argumento  etimológico  da  palavra,  porém  esta  nomenclatura  foi 

designada aos  textos  de Aristóteles  que foram classificados  depois  do estudo da  física,  e 

somente os escolásticos a transformaram em ciência do supra-sensível,  a delimitação pela 

etimologia, então, não é correta. O mundo aparece como um enigma, mas a solução desse 

enigma teria que provir segundo esta concepção, de uma fonte alheia ao mundo. “Contudo, 

objeta Schopenhauer, antes seria preciso demonstrar que a matéria da solução do enigma do 

mundo não pode ser encontrada nele mesmo, mas anteriormente à experiência em algo a ser 

atingido  com  a  ajuda  do  fio  condutor  das  formas  a  priori  do  conhecimento.  Contudo, 

justamente isso Kant não demonstrou” (BARBOZA, 2005, p. 101).

Schopenhauer concorda com Kant em seu combate ao dogmatismo metafísico e não 

abusa do princípio de razão em sua investigação metafísica. Por outro lado recusa a limitação 

imposta à experiência e procura edificar uma metafísica em novos moldes, orientado pela 

experiência, sem sobrevoos transcendentes.

O filósofo chama atenção para o fato de que o investigador, o sujeito do conhecimento, 

não  é  um  anjo  alado  sem  raízes  nesse  mundo.  “Há  uma  experiência  interna  que  Kant 

negligenciou: ‘nós somos nós mesmos a coisa em si’” (PERNIN, 1995, p. 77). O investigador 

é  um indivíduo  terrestre,  de  carne  e  osso,  presente  no  mundo,  uma  representação  entre 

representações. O sujeito do conhecimento em sua unidade com seu objeto imediato, com o 

corpo que lhe fornece os dados para a representação, é um indivíduo e seu corpo lhe é dado de 

duas maneiras distintas: por um lado é um conhecimento fenomenal, uma representação se 

interagindo com as demais, mas por outro lado o corpo lhe é conhecido imediatamente, ou 

melhor, lhe é sentido como vontade, o que Schopenhauer vislumbrará como a possibilidade de 

entrever o que o mundo é para além da representação, através dessa sensação que escapa ao 

princípio de razão.

Alexis Philonenko chama a atenção para o fato de que a chave do conhecimento da 

coisa em si encontrada por Schopenhauer está na mundanidade do ser humano, na constatação 

de que, como qualquer outro animal, o humano é um ser desse mundo que ele tenta encontrar 

sentido: “Se o mundo não é para nós um puro espetáculo desprovido de significação é, o 

deixamos subentendido, porque somos seres da terra. Vasta é a terra; o animal não é menos 

terrestre que eu” (PHILONENKO, 1989, p. 114). Percorrendo um caminho oposto à tradição 

filosófica  ocidental,  que  apontou  sempre  como  o  essencial  do  ser  humano  aquilo  que  o 
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distingue do restante da natureza, sua racionalidade, gerando uma oposição antinatural entre o 

homem e o mundo, Schopenhauer naturaliza o ser humano e busca nos afetos, naquilo que os 

animais também compartilham “e que uma reflexão sustentada lhe convencerá de que a força 

que palpita nas plantas e vegetais e ainda a que dá coesão ao cristal, a que faz girar a agulha 

magnética até o pólo norte” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 21, p. 323), na vontade que 

anima o indivíduo em sua relação com o mundo,  a chave para decifração do enigma do 

mundo.

A grande dificuldade da filosofia ocidental, de acordo com Schopenhauer, provém de 

suas  raízes  cristãs,  que busca  aproximar  a  humanidade de  Deus,  uma substância  racional 

perfeita  (criada  à  imagem  e  semelhança  da  pretensão  humana,  de  seu  desejo  de  tudo 

compreender racionalmente), e separar radicalmente o ser humano do restante da natureza, 

carente de razão:
O fenômeno chocante de que neste ponto tão essencial tenham errado todos os filósofos, 
transmutando de pés à cabeça a verdade, pode ser explicado, em parte, sobretudo nos 
filósofos do cristianismo, porque todos eles tendiam a estabelecer a maior diferença 
entre o homem e animal e, por sua vez, compreendiam vagamente que essa diferença 
baseia-se na inteligência e não na vontade. Daqui, e quiçá a despeito seu, nasceu neles a 
tendência de fazer da inteligência o essencial e até de representar-se a vontade como 
mera função da inteligência (SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XVIII, p. 217).

Após a crítica da razão efetuada por Kant e reinterpretada por Schopenhauer (capítulo 

anterior), ficam assentados os limites da racionalidade e Schopenhauer associa essa limitação 

a  um  caráter  instrumental  do  intelecto,  a  razão  é  vista  como  um  instrumento  para  a 

sobrevivência  humana  e  que  só  organiza  para  o  sujeito  a  imagem intelectual  do  mundo, 

fabricada em qualquer animal pela inteligência, presente em diversos graus nos animais. Essa 

limitação  impossibilita  o  acesso  ao  conhecimento  do  que  o  mundo  é  em si  por  vias  do 

princípio  de  razão  suficiente.  Schopenhauer  opera  uma  naturalização  do  ser  humano  e 

encontra o essencial da humanidade naquilo que ela tem de mais irracional, e que o vinculará 

ao restante da natureza, no sentimento em oposição ao saber, no desejo de satisfação de seu 

querer imediato, que se torna cada vez mais veemente na medida em que se aperfeiçoa a 

individualidade.  “Schopenhauer  considera  o  homem,  de  um  ponto  de  vista  inteiramente 

naturalista, como um animal um pouco mais complexo (intelectualmente) que os outros, mas 

que sofre tanto quanto os outros desse ‘impulso cego’ que é a vontade” (BRUM, 1998, p. 31).

Quando consideramos a quarta figura do princípio de razão suficiente,  no capítulo 

anterior, mencionamos que ela fornece um conhecimento interior da causalidade ativada por 
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motivação, que é conhecida do exterior pelo princípio do devir. A motivação, já o dissemos, é 

o modo característico de ação de todo ser iluminado por algum grau de conhecimento, de todo 

ser que é sujeito de conhecimento, de todo animal. O conhecimento íntimo do sujeito de que a 

motivação se põe em movimento em virtude do querer, pode ser ampliado a todo ser que 

representa, a todo animal,  por isso Schopenhauer afirma que a motivação é a causalidade 

compreendida no seu interior.

Além da percepção do motivo, uma força interna, um sentimento que escapa ao saber, 

o querer, impele ou não o indivíduo à ação, na medida em que o objeto intuído desperta ou 

não o querer individual. Se a ação por motivação não viesse acompanhada do conhecimento 

íntimo de que o querer é quem impele a ação ficaria sempre indeterminada a força que leva os 

corpos a se movimentar, como ocorre nos dois outros modos da causalidade, em que se atribui 

o ímpeto para o movimento a uma força natural oculta que modifica o estado da matéria 

quando as causas se efetivam. O duplo conhecimento que o sujeito do conhecimento tem do 

seu corpo, como representação submetido ao princípio de razão suficiente e como vontade, 

esclarece  de  onde  provém  a  força  interna  que  põe  em  movimento  os  seres  capazes  de 

representação,  os  homens  e  demais  animais,  a  partir  do  seu  querer.  O  esforço  de 

Schopenhauer será em assegurar que esse querer, a vontade presente no corpo identificado 

como indivíduo com o sujeito do conhecimento é a força que põe em atividade não só os seres 

que se movimentam por motivação, mas toda a natureza, todos os seres que aparecem para o 

sujeito apenas sob a forma de representação.

Uma mostra empírica que fortalece o sentimento de que o corpo é objetivação da 

vontade, que aquele é o conhecimento  a posteriori  desta que lhe é conhecida de modo  a 

priori, é o fato de toda influência exercida sobre o corpo ser ou agradável ou desagradável, ser 

um influxo sobre o querer que gera dor ou prazer em seus infinitos graus, afetam diretamente 

a vontade individual, do mesmo modo que, pela via contrária, toda alteração de humor, toda 

modificação  da  vontade  produz alterações  corpóreas  (o  rosto  que se  enrubesce  quando o 

indivíduo  se  envergonha,  por  exemplo).  Apenas  as  impressões  sobre  os  órgãos  da 

sensibilidade  objetiva,  visão3,  tato  e  audição  não  afetam  diretamente  a  vontade,  mas 

3Em sua preleção intitulada Metafísica do Belo, lida na Universidade de Berlim em 1820, Schopenhauer afirma 
que a visão “é o único sentido puramente objetivo, que serve exclusivamente ao conhecimento, sem que sua 
sensação estimule de imediato a vontade” (SCHOPENHAUER, A. MB, p. 99). A audição pode ser dolorosa ou 
agradável  de  modo puro,  anterior  a  qualquer  melodia,  de  acordo  com o  tom,  mas  entre  extremos  de  uma 
frequência tolerável não afetam diretamente a vontade; o tato, que é o sentimento do corpo inteiro, é ainda mais 
suscetível de, na mera sensação, gerar dor ou prazer, mesmo que, via de regra, o tato não gere dor nem prazer,  
mas dados para o conhecimento objetivo. 
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proporcionam os dados para a percepção, de modo que o corpo é o objeto imediato para o 

entendimento, que fabrica as representações e as apresenta à vontade objetivada no indivíduo. 

Mas quando excessivos, os dados sobre os órgãos objetivos também geram mal-estar, também 

influem diretamente na vontade.

É importante salientar que a vontade não é a causa das transformações corpóreas e 

vice-versa. O que Schopenhauer defende é que o corpo é a objetivação da vontade no ponto 

de vista da representação, um ato voluntário é simultaneamente um movimento corpóreo. Para 

sustentar  que o corpo é  a vontade do indivíduo sobre o ponto de vista  da representação, 

Schopenhauer precisou redefinir o conceito de vontade, impregnado de preconceitos oriundos 

da tradição racionalista:
A redefinição da vontade se opera, pois, primeiramente no sentido de uma  limitação, 
pela exclusão de todo elemento de conhecimento. Depois – antes mesmo da extensão 
analógica  decisiva  que  vamos  expor  –  a  descoberta  impõe  uma  extensão dos  atos 
voluntários muito além do que chamamos ações voluntárias, até incluir todo o espectro 
dos movimentos  involuntários,  dos instintos aos reflexos,  os que ele  classificava na 
categoria dos movimentos determinados por excitação e não por motivação (PERNIN, 
1995, p. 74).

A argumentação de Schopenhauer no sentido de ampliar o sentimento do querer, de 

ampliar  o  conhecimento  mais  imediato  do  corpo  como  sujeito  do  querer  que  escapa  ao 

princípio  de  razão4 a  tudo  o  que  aparece  no  mundo  como  representação  em  forma  de 

manifestações  de  forças  naturais  ocultas,  se  dá  em dois  momentos,  explicitando  o  duplo 

conhecimento que o sujeito do conhecimento tem de si como indivíduo, o cruzamento de sua 

experiência corpórea interna e externa.

Em um primeiro momento a causalidade precisa ser considerada igual em todos os 

níveis. Já consideramos que o mundo aparece para um sujeito do conhecimento por meio da 

causalidade  (capítulo  anterior),  que se  dá em três  níveis,  por  causalidade  em um sentido 

estrito, por excitação e por motivação, níveis que garantem a existência dos três diferentes 

reinos  na natureza (inorgânico,  vegetal  e  animal),  mas,  também já  o dissemos,  esses  três 

níveis só dizem respeito ao grau de sensibilidade de cada reino, em si a causalidade é única: 

“A diferença entre  causa,  excitação e  motivo,  baseia-se  só nos  graus  de sensibilidade  do 
4Tal conhecimento imediato é percebido no tempo, não é de todo alheio à representação, por isso é considerado 
como uma figura especial do princípio de razão suficiente: “nem sequer este mesmo conhecimento interior de 
nossa própria vontade nos fornece, todavia, de modo algum, um conhecimento propriamente dito da coisa-em-si. 
Tal seria se esse conhecimento fosse imediato, mas não é. A Vontade por meio do corpo e com o corpo se cria 
uma inteligência (para suas relações com o mundo exterior), e por mediação desta é como se reconhece como tal 
vontade em sua consciência íntima. O conhecimento da coisa-em-si não é, pois, um conhecimento adequado. Em 
primeiro lugar está ligado à representação [...], no entanto, este conhecimento interior está emancipado de duas 
das formas inerentes ao exterior, a saber: o espaço e a causalidade, condições de toda percepção sensível. Mas 
conserva ainda a forma do tempo” (SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XVIII, p. 214-5).
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sujeito:  quanto  maior  seja  esta,  mais  fácil  será  a  ação  daquela;  a  pedra  necessita  de  um 

choque: ao homem lhe basta um olhar. Mas ambos são movidos por uma causa suficiente, 

com a mesma necessidade” (SCHOPENHAUER, A. PR, § 20, p. 70-1). Não há um fenômeno 

mais causal que outro, se o ser humano pode decidir entre diversos motivos que lutam em sua 

consciência, se verá determinado por aquele que mais apetece o seu caráter individual com a 

mesma necessidade que uma esfera é impelida por um choque.

No plano da representação todos os seres estão sujeitos à causalidade com a mesma 

necessidade,  são,  portanto,  idênticos.  Dessa  primeira  identidade  infere-se  que  o  “x” 

desconhecido das coisas, a força natural oculta que põe em movimento o mundo efetivo não 

pode ser diferente daquela força que o sujeito do conhecimento reconheceu como sendo a que 

impele o seu sujeito do querer em direção aos motivos, que põe o seu objeto imediato em 

interação com os dados sensoriais, ou seja, o íntimo das outras coisas é também vontade5. Se 

há uma diferença de níveis na causalidade esta é apenas o reflexo de uma diferença de graus 

de objetivação da mesma vontade, que conhecemos da maneira mais imediata possível no 

fenômeno em que ela se revela em seu mais alto grau, a vontade humana. Schopenhauer, por 

meio do argumento analógico busca compreender  o  macrocosmos a  partir  do que se  tem 

imediatamente presente à consciência, o microcosmos, de modo que a interpretação do mundo 

de Schopenhauer pode ser vista como um macroantropo: “o universo é um análogo completo 

do ser humano em corpo, alma e espírito” (SCHOPENHAUER Apud,  BARBOZA, 2005, p. 

111).

Diante do argumento analógico de Schopenhauer, Georg Simmel lança o alerta: 
Aqui vem às mentes a acusação de humanizar a natureza, de usar em sentido realista 
analogias poéticas e mitológicas, de retroceder ao primitivo animismo humano, que na 
força do mar via a cólera dos deuses que moravam nele e explicava o vento pelo sopro 
de Eolo. Essa crítica denota uma grave incompreensão do pensamento de Schopenhauer 
(SIMMEL, 2011, p. 52-3).

Tal  incompreensão  tem  como  fonte  o  erro  denunciado  por  Schopenhauer  e  já 

mencionado por nós de considerar a vontade como decorrente de uma deliberação racional. A 

analogia que amplia o conceito de Vontade a toda a natureza “só poderia ser qualificada de 

humanização infantil e supersticiosa se ele visse na natureza uma vontade tal como aparece 

5Poderia haver também a opção pelo egoísmo teórico, que consideraria apenas o eu como uma existência real e o 
restante  do  mundo apenas  como representação  desse  único  ser  realmente  existente,  mas  Schopenhauer  não 
considera esta opção mais que como um sofisma cético que encarado seriamente levaria a um extremo egoísmo 
prático. O conhecimento surge ligado à individualidade e a tarefa da filosofia é justamente a de ampliar o limite 
do  conhecimento,  tal  egoísmo,  portanto,  fecharia  as  portas  para  a  filosofia  satisfazendo o  sujeito  com seu 
conhecimento mais imediato (Cf. SCHOPENHAUER, A. MVR I, §19). 
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em  nós,  como  um  fato  empírico  de  consciência”  (Ibid.,  p.  53),  mas  não  é  assim  que 

Schopenhauer compreende tal conceito, e faz questão de advertir:
Em conseqüência, estaria sempre numa renovada incompreensão quem não fosse capaz 
de levar a bom termo a aqui exigida ampliação do conceito de VONTADE, entendendo 
por esta palavra tão-somente a espécie designada até agora pelo termo, acompanhada de 
conhecimento segundo motivos, e motivos abstratos, logo, exteriorizando-se a si mesma 
sob a condução da faculdade racional que, como foi dito, é apenas o fenômeno mais 
nítido da Vontade (SCHOPENHAUER, A. MVR I, §22, p. 170)

A Vontade conhecida de maneira imediata pelo sujeito do conhecimento está vinculada 

à consciência, mas para Schopenhauer essa característica não lhe é essencial, mas apenas ao 

seu fenômeno mais nítido,  onde a Vontade desenvolveu para si  uma inteligência para sua 

satisfação. A inteligência e a racionalidade não são o essencial do ser humano, que em si é 

vontade. Há que se operar uma distinção entre o que é essencial à Vontade e o que pertence 

apenas aos seus fenômenos. “É o caso, por exemplo, da circunstância de ser-acompanhada de 

conhecimento  e  da  condicionada  determinação  por  motivos  daí  resultante.  Semelhante 

característica,  como veremos  a  seguir,  não  pertence  a  sua  essência,  mas  apenas  aos  seus 

fenômenos mais nítidos: animal e homem” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 19, p. 163).

Considerado esse cuidado de transmitir do conceito de Vontade apenas o seu essencial 

às demais existências, Simmel explica que Schopenhauer não adaptou as formas empíricas 

humanas ao fundamento metafísico das coisas, pelo contrário, edificou o humano como todo o 

resto sobre o cimento metafísico. A tradição filosófica ocidental, em sua tentativa constante de 

explicar o mundo pela via do princípio de razão é que pode ser acusada de humanizar a 

natureza:
Ao se moldar o mundo a partir do amor e do ódio dos elementos, como fez Empédocles, 
ao  se  fazer  do  bem  da  humanidade  o  fim  criador  de  toda  existência,  como faz  a 
metafísica  teleológica,  ao  se  aceitar  que  o  Deus  que  cria  e  dirige  o  mundo  seja 
determinado por motivos e  afetos,  como em geral  aceitamos,  reduz-se  o mundo ao 
denominador do homem. Schopenhauer, ao contrário, reduziu o homem ao denominador 
válido para o mundo. Só no homem, no qual se encontram aquele denominador e as 
aparências  –  ou  melhor,  só  no  pensamento  -,  ele  encontrou  a  possibilidade  dessa 
redução (SIMMEL, 2011, p. 54).

Cabe-nos agora esboçar o que seria a Vontade livre de seus elementos fenomênicos, 

tarefa que não pode ser realizada positivamente, já que qualquer explicação nos levaria para o 

terreno da representação, nos afastando ainda mais da inacessível coisa em si. Esse esboço só 

pode  ser  feito  negativamente,  retirando  do  conceito  tratado  aquilo  que  inserimos  nas 

representações por meio do princípio de razão suficiente.
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Só pudemos identificar a Vontade como o em-si das coisas por sermos conscientes, 

porém a Vontade é independente de toda consciência, razão para que o autoconhecimento se 

dê  de  modo  duplo,  por  uma  estranha  identificação  entre  o  sujeito  do  conhecimento,  a 

consciência, e o sujeito do querer, a vontade que anima o eu. É primordial para Schopenhauer 

distinguir a vontade da consciência, já que, em seu esforço por ampliar o querer para toda a 

natureza só encontra a vontade consciente nos graus superiores de objetivação da Vontade, 

nos  animais  e  seres  humanos.  A Vontade  é,  em Schopenhauer,  a  substância,  enquanto  a 

consciência é o acidente. A vontade consciente, sobretudo a dotada de racionalidade é, nas 

palavras de Alexis Philonenko, apenas uma espécie da Vontade: “Nesta perspectiva há que 

dizer que a vontade racional não é senão uma  species de um gênero não dizível.  Ela é – 

privilégio inaudito – a species que permite compreender as outras” (PHILONENKO, 1989, p. 

126)

Schopenhauer busca uma série de analogias no mundo empírico para confirmar sua 

intuição de que a Vontade é o ímpeto que faz atuar mesmo os seres inconscientes. A análise do 

instinto dos animais, ilustrará a distinção entre Vontade e consciência, já que nos permitirá 

perceber que os seres podem atuar da maneira mais decidida e organizada em vista de fins que 

não possuem nenhuma representação. A diferença de graus de inteligência entre os diferentes 

animais, enquanto, por outro lado, a Vontade se revela de maneira igualmente intensa é uma 

confirmação da independência entre o querer e a consciência: “Se a vontade fosse proveniente 

do conhecimento, como é que os animais, ainda os mais inferiores, mostram uma vontade às 

vezes  indomável,  sendo  assim  que  possuem  tão  escassa  proporção  de  consciência?” 

(SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XIX, p. 224). Mas como só temos o acesso direto a nossa 

vontade individual internamente, Schopenhauer elenca algumas características objetivas desse 

querer que se revela nos demais animais “como apego à vida,  em forma de cuidado pelo 

indivíduo e pela espécie, em forma de egoísmo e de indiferença absoluta à todos os demais, 

com todas as afeições que daqui derivam” (SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XIX, p. 225).

Por ser independente do conhecimento, a Vontade o é também do princípio de razão 

suficiente. O princípio de razão suficiente é o que garante que as coisas sejam conhecidas, 

tenham uma razão para ser, uma causa suficiente. A Vontade, por estar livre de tal princípio, é 

caracterizada  por  Schopenhauer  como sem fundamento  (grundlos)  e  é,  portanto,  livre.  A 

liberdade para Schopenhauer possui um caráter negativo: é o estar livre da necessidade do 

principio de razão: “Quando dizemos que a vontade é livre não afirmamos nada positivo; 
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constatamos  somente  que  não  sabemos  como  ligar  liberdade  e  princípio  de  razão” 

(PHILONENKO, 1989, p. 128). Os atos da Vontade, que aparecem como representação para o 

sujeito são necessários, mas são a expressão de uma Vontade livre, que poderia se expressar 

de outra forma, mas toda uma série causal seria diferente e caso se trate da objetivação em um 

indivíduo que  realiza  a  ação  no  mundo efetivo,  tal  indivíduo seria  outro,  possuiria  outro 

caráter  inteligível,  pois  os  atos  da  Vontade  são  atemporais  e  o  que  um indivíduo  é,  o  é 

independente do tempo, o que nos liga à terceira propriedade da Vontade, a independência do 

espaço e do tempo.

A pluralidade, conforme desenvolvemos no capítulo anterior, só se torna possível por 

meio das formas  a priori  do conhecimento. É o intelecto quem atribui uma espacialidade e 

temporalidade ao objeto que ele atribui como causador da afecção sobre o objeto imediato 

que, alheio ao intelecto percebe apenas uma sensação subjetiva. O princípio de individuação 

é, portanto, uma produção intelectual e não diz respeito, então, à coisa-em-si. A Vontade, por 

negação à  pluralidade  posta  pelo  intelecto  é  una,  é  estranha  à  diferenciação  espacial  e  à 

sucessão temporal. Por essa negação Schopenhauer estabelece a Unidade metafísica do Ser, 

que, alheio ao princípio de individuação só pode ser Uno.

A unidade metafísica do Ser está em profunda conexão com o argumento analógico 

que amplia para toda a natureza o ser interior que o sujeito do conhecimento encontra na 

especial representação de seu corpo. “O Eu, para o qual a existência é consciência, nunca 

poderia  servir  como intérprete  do Ser  total,  como ponte para ele,  se  entre  ambos não  se 

estabelecesse  uma identidade de natureza”  (SIMMEL, 2011,  p.  55).  É indispensável  para 

Schopenhauer que metafisicamente o Eu seja uno com toda a natureza, já que, caso contrário 

a verdade encontrada na autoconsciência não poderia ser transmitida para os demais seres. E 

Georg Simmel considera essa unidade como problemática: “não é exato que a pluralidade do 

real só possa existir na sucessão do espaço e do tempo” (SIMMEL, 2011, p. 56).

Há um problema de ordem lógica nessa inferência. Schopenhauer afirma que o que 

caracteriza o fenômeno é a diferenciação e a pluralidade,  estando a coisa-em-si alheia ao 

fenômeno não lhe condiz a pluralidade, logo, a coisa-em-si é una. Mas segundo Simmel não é 

exato que a negação de um conceito leve à afirmação de outro: 
o conhecimento  progride  de  um modo que  não  permite  encaixar  as  coisas  em tais 
dualidades, nas quais a negação de um termo torna-se idêntica à afirmação do outro. O 
entendimento humano nunca pode afirmar com segurança o tertium non datur quando 
se trata  de duas  determinações positivas,  pois  sempre  existe  a  possibilidade de que 
apareça uma terceira possibilidade que, uma vez excluída a primeira, possa entrar em 
seu lugar, em vez da segunda, até então considerada inevitável (SIMMEL, 2011, p. 58).
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Segundo Simmel esse erro lógico pode ser atribuído à Schopenhauer na inferência da 

unidade metafísica do Ser. Se a pluralidade só se dá no plano fenomênico, nada garante que a 

coisa-em-si seja una, “o absoluto pode ser uma unidade, mas também pode ser um modo de 

individualidade  particular,  tão  distinta  do  fenômeno,  tão  pouco  empírica,  tão  absoluta  e 

incognoscível para a consciência como seria aquela unidade” (Ibid., p. 58).

A filosofia de Nietzsche é citada por Simmel como um exemplo de pensamento em 

que a constatação de aparência da pluralidade, mas que, dirigindo-se ao fundo das coisas não 

encontramos uma unidade,  mas  unidades.  A dedução schopenhaueriana  da  unidade  não  é 

necessária, mas, segundo Simmel, uma decisão. Consciente disso, o filósofo que cuidou para 

não  alçar  vôos  metafísicos  postula  uma  consciência  melhor,  que  Jair  Barboza  encontra 

semelhanças com a intuição intelectual em Schelling, pois torna o sujeito capaz de visualizar a 

unidade,  para  fortalecer  sua  decisão,  embora  a  intuição  da  consciência  melhor  de 

Schopenhauer não seja uma operação racional.

De acordo com Jair Barboza, a filosofia de Schopenhauer é original e se opõe a seus 

contemporâneos idealistas6 por ser edificada com o centro no corpo, que valoriza o sentimento 

e não o saber conceitual. Fiel aos limites do intelecto descobertos por Kant, o filósofo busca 

os fundamentos de uma metafísica dentro dos limites da experiência sem procurar o absoluto 

na representação. Mas essa fidelidade gera dificuldades para Schopenhauer.  “Se a razão é 

ineficiente para essa tarefa, por sua vez o mero exercício da crítica, o deter-se no domínio da 

consciência empírica, presa ao tempo, nos torna incapazes de divisar além da horizontalidade 

dos  fenômenos”  (BARBOZA,  2005,  p.  115-6).  Essa  limitação  poderia  conduzir  a  um 

grosseiro materialismo que depositaria no fazer-efeito da causalidade o absoluto.

Em socorro dessa primeira dificuldade Schopenhauer busca o argumento analógico 

que parte da sensação corpórea íntima, que, mesmo que não totalmente imediata, permite uma 

visualização mais nítida da coisa-em-si, percebida como Vontade. Mas mesmo o argumento 

analógico de Schopenhauer, que busca no sentimento interno, menos turvado pelo princípio 

de razão, uma possibilidade para visualização do fundamento dos fenômenos corre o risco de 

ser uma pura analogia, sem a certeza da conexão de um dos termos da analogia, o mundo 

externo, correndo o risco de permanecer no solipsismo.

Frente a essa dificuldade, ao lado da consciência empírica corriqueira, Schopenhauer 

6 Fichte, Schelling e Hegel, filósofos que Schopenhauer combatia por buscarem o Incondicionado, Deus ou o 
Absoluto por meio do princípio de razão, ignorando os ensinamentos de Kant.
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postula  uma consciência  “melhor”,  eterna.  A necessidade  de  respostas  metafísicas  leva  o 

filósofo “a admitir duas consciências, dois eus, dos quais um escaparia à fenomenalidade...” 

(PERNIN, 1995, p. 78).

O projeto filosófico de Schopenhauer fincado no idealismo transcendental admite que 

haja uma coisa-em-si,  uma essência que escapa ao princípio de razão, esta coisa-em-si se 

objetiva em múltiplos fenômenos no mundo como representação, que é o espelho da Vontade 

para o aparato cognitivo do sujeito do conhecimento, mas que em-si manteria sua unidade 

essencial. Ao empirismo, à fenomenologia, Schopenhauer acopla uma metafísica da Vontade, 

constatada  no  autoconhecimento  e  ampliada  ao  mundo  por  analogia.  Porém a  imanência 

Schopenhaueriana,  o  respeito  aos  limites  críticos  proíbem  uma  afirmação  positiva,  uma 

descrição do que seria a coisa-em-si, “como postular uma efetividade enquanto manifestação 

de algo mais real, para além da consciência empírica?” (BARBOZA, 2005, p. 117).

Segundo  Jair  Barboza,  Schopenhauer  teria  buscado  influências  na  filosofia-da-

Natureza de Schelling e sua intuição intelectual para a prova da possibilidade metafísica, não 

em sentido kantiano, de uma ciência de conceitos puros a priori, mas como um cruzamento 

entre o mundo externo e interno acessível à intuição. A manobra de Schopenhauer no intuito 

de garantir  a unidade metafísica do Ser,  salvando a  validade de seu argumento analógico 

implica riscos à sua concepção imanente, pois mais do que a intuição empírica da consciência 

comum, se é necessário ampliar o domínio da Vontade para além do eu individual: “ocorre a 

passagem da consciência empírica, reservada à sensibilidade, no entendimento, e à razão, para 

a ‘consciência melhor’ e a intuição do macrocosmos através do microcosmos” (BARBOZA, 

2005, p. 118).

A  consciência  melhor  de  Schopenhauer  será  estudada  quando  analisarmos  os 

fenômenos de rompimento do ser humano com o princípio de individuação e os níveis de 

visualização  da  Unidade  metafísica  do  Ser.  Essa  consciência  melhor  será  fundamental 

principalmente na metafísica do belo de Schopenhauer, pois é através dela que o indivíduo se 

perde no objeto contemplado, com maior facilidade em acordo com o grau quantitativo de 

clareza  intelectual  de  que  é  dotado,  encontrando  a  beleza  eterna  no  fenômeno  fugidio 

individual, tornando-se sujeito puro do conhecimento, por um desligamento e esquecimento 

momentâneo  da  servidão  da  vontade  individual  da  qual  a  inteligência  está,  nos  outros 

momentos, sujeita. Schopenhauer, através da melhor consciência – da afirmação da existência 

de uma intuição pura do mundo, destituída de interesse, que não tem em vista a satisfação da 
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vontade do sujeito, intuição que, por isso, é a mais objetiva possível, destituída dos elementos 

subjetivos, por isso com menor interferência do princípio de razão suficiente e suas formas a 

priori – conduz a busca pelo sentido do mundo às Ideias platônicas, representações essenciais 

que intermedeiam a coisa-em-si,  inacessível a qualquer sujeito,  e o conhecimento turvado 

pelo princípio de razão.

O argumento analógico, o olhar interior, subjetivo, é reforçado por essa visão límpida 

e objetiva do mundo, das Ideias platônicas, o que permite ao filósofo confirmar sua analogia 

com a aguda observação do mundo empírico:
podemos lançar uma olhada no interior da Natureza,  que não é senão nosso próprio 
interior, na qual a Natureza, chegada ao grau supremo a que sua atividade pôde elevar-
se,  se  encontra  iluminada  na  consciência  individual  pela  luz  do  conhecimento.  A 
vontade se mostra aqui diferente toto genere da representação, na qual a Natureza, com 
todas as suas formas, nos revelava sua existência, e aquela nos fornece de uma vez essa 
explicação que em vão buscamos pela via representativa. O subjetivo nos serve para a 
interpretação do objetivo (SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XXVIII, p. 381-2).

Essa  comparação  da  visão  subjetiva  do  em-si  do  sujeito,  com  a  visão  límpida  e 

objetiva dos fenômenos em sua objetivação adequada, interpretando a segunda a partir  da 

primeira, é o que garante a visualização de que em essência os diferentes seres, são diversos 

apenas enquanto fenômenos, mas em si é a mesma Vontade que atua internamente no íntimo 

do indivíduo,  Vontade que é  conhecida pela  autoconsciência  empírica e admitida como o 

fundamento de tudo o que atua em todas as forças naturais, desde as inorgânicas até a sua 

mais enérgica manifestação, a vontade consciente do homem. As diferenças nos modos de 

existência dizem respeito apenas ao grau de objetivação da Vontade, que em sua atividade 

originária  se  cristaliza  em diversos  graus,  que  Schopenhauer  identifica  com as  diferentes 

Ideias platônicas, em uma leitura de Platão aproximada à interpretação de Plotino, para quem 

as Ideias poderiam ser intuídas esteticamente7, e para quem “elas conservam a identidade com 

a diferença.  Cada uma delas subsiste como um ser,  mas todas juntas são apenas um ser” 

(PLOTINO,  Apud  PERNIN, 1995, p. 72). As Ideias seriam os arquétipos eternos de tudo o 

que  existe,  a  essência  eterna que  garantiria  a  diversidade  de existências  no mundo como 

representação sendo reflexos da unidade da Vontade.

Se a Vontade cósmica é una e indivisa, manifesta-se para a consciência empírica em 

uma  variedade  de  espécies,  cada  uma  com  múltiplos  indivíduos.  Cada  objetivação  na 

natureza, cada espécie de seres, das forças inorgânicas às espécies animais, passando pela 

7“Para Plotino, a imagem de Zeus que o artista Fídias porta em seu interior não seria meramente a sua 
representação, mas a essência mesmo dele” (BARBOZA, 2005, p. 164).
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diversidade da flora, é a manifestação de um grau de visibilidade da Vontade, cada grau de 

visibilidade, alheio à pluralidade da representação individual no espaço e no tempo, compõe 

uma Ideia. “Entendo pois, sob IDEIA, cada fixo e determinado GRAU DE OBJETIVAÇÃO 

DA VONTADE, na medida em que esta é a coisa-em-si e, portanto, é alheia à pluralidade. 

Graus que se relacionam com as coisas particulares como suas formas eternas ou protótipos” 

(SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 25, p. 191). Alheio ao principium individuationis, a toda 

pluralidade  decorrente  da  causalidade  espaço-temporal,  cada  espécie  compõe  um grau  de 

visibilidade da Vontade, que é uma Ideia platônica, intermediária entre a Vontade, que não é 

representação para nenhum sujeito; e a representação, múltiplos objetos na consciência do 

sujeito. A Ideia é a objetivação adequada de cada objeto fora do princípio de razão, mas que já 

conserva a forma de ser objeto para um sujeito.

Os  graus  mais  baixos  de  objetivação  da  Vontade  estão  nas  forças  naturais  que 

aparecem em toda a matéria como a gravidade e impenetrabilidade,  ou que aparecem em 

diferente nível de distribuição em diferentes lugares no espaço e períodos no tempo, como a 

rigidez,  fluidez,  elasticidade,  eletricidade,  magnetismo,  qualidades  químicas  etc.  Como 

fenômeno essas forças se manifestam na natureza inorgânica, mas também se fazem presentes 

na  matéria  que  forma  os  fenômenos  vegetais  e  animais  (mas  estes  não  são  um  mero 

agrupamento daquelas, são graus superiores de objetivação da Vontade que assimilaram esses 

graus inferiores, que se manifestam somados a uma vontade com maiores necessidades). A 

atuação de  tais  forças  são fenômenos  imediatos  da  Vontade  da  mesma forma que  o  agir 

humano também o é, mas sem um fundamento íntimo, sem a consciência, que possibilita o 

humano a se encontrar em si, no entanto, suas aparições enquanto fenômenos pressupõem os 

fundamentos atribuídos pelo princípio de razão, mas o ser dessas forças não pode ser reduzido 

à causalidade, está além dos fundamentos, alheio ao princípio de individuação.

Os graus mais nítidos de objetivação da Vontade são os animais e os homens, onde se 

vê a entrada em cena da individualidade, principalmente no ser humano, “no qual a grande 

diversidade  de  caracteres  (personalidades)  dá  o  tom  e  se  expressa  exemplarmente  na 

fisionomia, enquanto nos animais há pouca fisionomia individual, pois eles expressam antes o 

caráter da espécie” (BARBOZA, 2005, p. 127).

Podemos,  portanto,  identificar  entre  as  Ideias,  entre  as  objetivações  imediatas  da 

Vontade, uma ascendência de graus em direção a uma maior individualidade, ascendência que 

vai de par a par com o aumento quantitativo dos graus da sensibilidade, o surgimento da 
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consciência individual, da representação e, no seu ápice, do pensamento racional:
uma pedra é menos suscetível que um ser vivente de ser captado como momento de 
individuação.  Quanto  mais  nos  elevamos  mais  se  aprofundará  a  individualidade,  a 
individuação.  A  ninguém  se  lhe  ocorrerá  confundir  uma  abelha  e  uma  formiga 
(individuação).  Mas ao mesmo tempo, ninguém pretenderá distinguir uma abelha de 
outra ou uma formiga de outra. A individualidade não está marcada senão na espécie, 
verdadeira forma platônica na qual se reconhecem os indivíduos. O progresso é lento, 
mas o tempo geral  sem equívoco: somente com o homem é como a individualidade 
encontra sua base (PHILONENKO, 1989, p. 141).

Essa  ascendência  dos  graus  de  objetivação  da  Vontade  deixa  entrever  que 

“Schopenhauer deseja privilegiar o momento humano na vida da Vontade” (BRUM, 1998, p. 

25). Tanto o ser do homem quanto o da pedra são inexplicáveis racionalmente, são “sem-

razão” (grundlos), mas a forma humana de objetivação da Vontade é individual, a mineral não 

é,  mas  em-si,  alheio  a  toda  representação  a  essência  de  ambos  é  una  e  a  mesma.  A 

individualidade humana é quase tão perfeita que o indivíduo pode ser visto de certo modo 

como a uma Ideia particular, cada exemplar humano possui um caráter próprio8, manifesto 

pela fisionomia e as características totalmente particulares em cada indivíduo humano. Mas as 

Ideias  são  eternas,  escapam ao  tempo  e  ao  espaço,  por  isso  Schopenhauer  afirma  que  a 

individualidade  humana  é  apenas  de  certo  modo  uma  Ideia,  cada  caráter  exprime  uma 

acentuação particular da Ideia humana, mas não é uma Ideia, é mortal, efêmero, temporal. Por 

outro lado, a clareza de sua autoconsciência o permite visualizar a infinitude da Ideia, bem 

como ter consciência de sua finitude com um fundo no infinito, clareza que é fonte de uma 

angústia que gera a necessidade metafísica no ser humano e potencializa seu sofrimento.

Com a ampliação do alcance da intuição pela consciência melhor, com o procedimento 

de interpretação do conhecimento objetivo por meio do cruzamento com o conhecimento 

acessado no íntimo do cruzamento entre sujeito do conhecimento e sujeito do querer se torna 

possível uma caracterização positiva da Vontade, reforçando o esboço feito pela via negativa 

que destacava que a Vontade é independente da consciência, é irracional; é independente da 

causalidade, é sem-razão (grundlos); e é independente do espaço-tempo, é una.

Percorrendo os diversos graus de objetivação da Vontade, Schopenhauer observa uma 

linha ascendente: há uma luta sem trégua, um eterno combate pela existência por parte das 
8Daí a variabilidade na conduta humana, cada indivíduo possui um caráter inteligível próprio, é determinado 
pelos motivos afins com seu caráter particular, que difere do caráter de outro indivíduo humano. A ilusão de 
livre-arbítrio no fenômeno humano provém do desconhecimento do caráter inteligível do indivíduo, o que leva 
ao desconhecimento da determinação e da necessidade da ação do indivíduo. Dizemos que um indivíduo humano 
“possui caráter” quando ele conhece seu próprio caráter inteligível por abstração das suas diversas manifestações 
no tempo como caráter empírico, o indivíduo possui, então, um caráter adquirido, orientando racionalmente suas 
escolhas  na  direção  mais  afim  a  seu  caráter  inteligível,  não  alimentando  os  meros  desejos  imediatos, 
provenientes do caráter da espécie.
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objetivações, combate que,  na medida em que vão se aperfeiçoando a individualidade e a 

clareza de consciência, vai se tornando mais brutal, até que, na individualidade mais perfeita, 

podemos observá-la no seu extremo, nos seres humanos, em um conflito constante entre os 

membros da própria espécie, que com as diferenças de individualidade e com o acesso íntimo 

ao seu ser interior, enquanto as demais objetivações são vistas apenas como representações, 

como objetos, degenera num egoísmo sem fim de cada sujeito do conhecimento, de cada ser 

humano contra todas as demais objetivações da Vontade. “Os homens consideram que toda a 

natureza existe para eles, e entre eles se agiganta – mal dissimulada, apaziguada somente em 

momentos de trégua – uma guerra de todos contra todos” (SIMMEL, 2011, p. 65).

Schopenhauer percebe uma espécie de evolução atemporal na atividade originária da 

Vontade9,  onde cada grau de objetivação mais perfeito precisa assimilar e se apropriar  da 

matéria do grau inferior, pois, se a Vontade é una e tudo o que existe, ela precisa retirar sua 

matéria de si própria, de modo que ela, nas diferentes objetivações, se devora a si mesma. O 

trágico espetáculo da natureza, eterna luta pela sobrevivência, em que cada individualidade 

aspira  se  apropriar  e  assimilar  a  matéria  das  demais  objetivações  da  Vontade  para  assim 

manter um pouco mais a sua existência, essa auto-discórdia da coisa-em-si una, tem a sua 

origem metafísica: “No fundo, tudo isso se assenta no fato de a Vontade ter de devorar a si 

mesma, já que nada existe de exterior a ela,  e ela é uma Vontade faminta.  Daí a caça,  a 

9A evolução das espécies para Schopenhauer se dá na atemporalidade da coisa-em-si, de modo que, no mundo 
efetivo há um fixismo das espécies, o filósofo “considera que o seu animal original é metafísico e não físico, pois 
a idealidade do espaço e do tempo enfraquece o alcance do debate fixismo/evolucionismo” (PERNIN, 1995, p. 
81).  Porém,  Georg  Simmel  não  concorda  que  a  explicação  metafísica  de  Schopenhauer  concorra  com  a 
explicação causal do surgimento das espécies, podendo ser aceita uma explicação darwinista no plano físico em 
harmonia  com  a  atemporalidade  da  Vontade  no  plano  metafísico.  Segundo  Simmel,  “essa  explicação  da 
metafísica, que é a base da obra de Schopenhauer, tem sido injustamente criticada como se estabelecesse uma 
espécie de competição desleal com a explicação causal das ciências naturais”, mas as duas explicações estão em 
âmbitos diferentes:  “Pode-se explicar  de modo mecânico a harmonia das  normas do que acontece;  pode-se 
explicar a adaptação dos organismos às suas condições de vida de um modo darwinista ou de outro que lhe seja 
análogo, em que os fenômenos apareçam unidos por relações causais. Mas assim não se responde a questão de 
porque tem de existir uma explicação geral para as necessidades das ciências naturais” (SIMMEL, 2011, p.64-5). 
De qualquer maneira, às vésperas da difusão do evolucionismo, Schopenhauer não admitiria o surgimento de 
novas espécies no tempo, para o filósofo, “todas as espécies de animais, desde o mosquito ao elefante, existem 
presentes e completas, pois ainda que se renovaram já muitos milhares de vezes, seguem sendo as mesmas”, isso 
porque “a Vontade de viver se aparece em si mesmo em um presente infinito, porque o presente é a forma de 
existência  para  a  espécie”  (SCHOPENHAUER,  A.  MVR  II,  §  XLI,  p.  530).  Além  disso,  com  todas  as 
imperfeições, os erros e as fraquezas humanas, decorrente de seu fundo metafísico que é um ímpeto grundlos, 
sem fim, Schopenhauer não admite a possibilidade de uma existência mais perfeita que a humana, pois, com 
todas as suas imperfeições, a inteligência humana já é suficiente para que a vontade se negue a servir a Vontade, 
provocando fenômenos como o ascetismo, uma inteligência mais perfeita se suprimiria assim que chegasse à 
compreensão do mundo, a evolução das espécies (atemporal), atinge seu ápice na espécie humana: “Do dito se 
desprende que não existe razão alguma para admitir a existência de inteligências mais perfeitas que a do homem, 
pois vemos que esta basta para fornecer à Vontade aquele conhecimento que a leva a negar-se e anular-se” 
(SCHOPENHAUER, A. MVR II, cap. XLVIII, p. 679).
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angústia, o sofrimento” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 28), p. 219).

A unidade metafísica do Ser, em Schopenhauer, não é nada harmônica, como poderia 

supor  aqueles  que  buscam  salvar  uma  ordem  racional  para  o  mundo.  A  luta  pela 

sobrevivência, o apego à vida de cada objetivação da Vontade introduz a auto-discórdia na 

unidade:
O  elemento  trágico  na  filosofia  de  Schopenhauer  é  que  a  unidade  e  a  igualdade 
essencial  de todo ser -  que poderia significar a garantia de paz e de um sentimento 
sossegado do mundo -, ao ser vista como vontade, contém em si a cisão, a luta e o 
desejo  insaciável.  A unidade  da  vida  poderia  conceder  tranquilidade  e  quietude  à 
existência  e  ao  seu  reflexo  espiritual,  mas  Schopenhauer  introduz  nela  a  luta  pela 
existência, o anseio perpétuo sem fim nem objeto, a cisão irreconciliável entre o que 
existe e o que desejamos. Toda concepção monista projeta quietude, firmeza e paz no 
mundo.  Schopenhauer,  ao  contrário,  projeta  anseio  e  inquietude  perenes  (SIMMEL, 
2011, p. 68-9).

E qual o sentido de toda essa guerra pela existência? Qual o porquê de os indivíduos 

das diferentes espécies de seres (especialmente no reino animal, onde a individualidade se 

torna mais acentuada) gastarem a maior parte de suas energias buscando subjugar e assimilar 

outras  manifestações  da  Vontade  enquanto  lutam  para  não  serem assimiladas  por  forças 

superiores?

A observação  empírica  do  conflito  inerente  à  existência  interpretada  pela  intuição 

íntima da vontade leva a compreensão de que, nos seres com individualidade, “a vontade é a 

tendência desenvolvida enormemente nos animais e no homem, a conservar e prolongar sua 

vida” (SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XXVIII, p. 382). Mais que pela visualização da 

coisa-em-si e pela unidade atribuída a ela por um argumento lógico operado por uma via 

negativa, contestável, como nos mostrou Simmel; é pela interpretação dos fenômenos que o 

filósofo  caracteriza  a  Vontade:  “É  a  fenomenologia,  bem mais  que  a  noumenología  que 

conduz Schopenhauer a esta constatação” (PHILONENKO, 1989, p. 143).

Iniciaremos  a  caracterização  fenomenológica  da  Vontade  pela  observação  dos 

fenômenos conscientes, para depois confirmar a hipótese de que é o mesmo ímpeto que atua 

também nas  manifestações  inconscientes  e  até  mesmo  nas  manifestações  sem vida.  “Se 

passamos revista à série animal e examinamos a infinita variedade de suas formas, vendo 

como se modificam perpetuamente segundo as  condições  do meio ou de  sua maneira  de 

viver”, se contemplamos, por exemplo, “que a vida da maioria dos insetos é um labor sem 

fim,  consagrada a preparar o sustento de suas larvas futuras,  que depois de consumido o 

alimento preparado abordarão a vida para realizar um trabalho idêntico”, constatamos que os 

animais não se esforçam e se consomem mais que para “a satisfação da fome e do instinto de 
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reprodução e, em suma, algum breve momento de prazer, que todo ser encontra em meio de 

sua miséria e suas dores sem conta” (SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XXVIII, p. 382-3). A 

Vontade, nos animais aparece como Vontade de viver, um apego à vida e um impulso em 

perpetuá-la, sem um fim mais elevado, sem uma meta.

Se mirarmos o que acontece com a espécie humana a questão se torna mais complexa, 

“mas o caráter principal segue sendo o mesmo”. Todo o esforço e energia investidos pelo ser 

humano busca tornar a existência mais suportável para perpetuar sua espécie. As dificuldades 

são maiores, pois com o pensamento racional os humanos  estão sujeitos ao erro. “Sem a 

segurança infalível do instinto (que, no mundo animal, conserva a regularidade e a adequação 

com a vontade), o homem é doravante passível de 'erro'” (BRUM, 1998, p. 27). Tirante essa 

maior  dificuldade  para  o  ser  humano,  seus  esforços  não  buscam algo  diverso  do  inseto: 

“Permitir que as criaturas efêmeras e atormentadas vivam um breve instante, em suma, e no 

melhor dos casos, no seio de uma miséria suportável que se converte em tédio, logo, fazer-

lhes perpetuar a espécie, para que esta comece o mesmo trabalho” (SCHOPENHAUER, A. 

MVR II, § XXVIII, p. 386).

Se o instinto oferece uma segurança maior na ação é justamente por não ter como 

meio a representação, não ser uma atividade consciente. Segundo Schopenhauer, tudo o que 

se realiza sem a intervenção de representações, sem o intermédio da inteligência – “como a 

procriação, o desenvolvimento e conservação do organismo, a cura das lesões, a regeneração 

ou restauração parcial das partes lesionadas, as crises saudáveis nos estados patológicos, as 

obras industriosas dos animais e, em geral, os produtos do instinto” – tudo isso se efetiva de 

um modo mais perfeito, mais bem-acabado, que qualquer realização e criação consciente e 

deliberada  dos  seres  humanos,  “que  comparada  àquelas  parecem  trabalho  de  colegial” 

(SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XXI, p. 292). A interpretação do fenômeno do instinto 

permite a Schopenhauer confirmar que o intelecto, a consciência, a capacidade representativa, 

são secundários para a Vontade, são apenas uma parte dos instrumentos que a Vontade utiliza 

para se satisfazer.

A atuação do instinto nos animais demonstra claramente “que os seres podem trabalhar 

da maneira mais decidida e ardorosa em prol de um fim que não conhecem e de que não têm 

representação alguma” (SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XXVII, p, 371). O que permite 

defender que a atuação de todas as forças da Natureza ao criar os organismos, podem se dar 

de uma maneira irracional, sem o concurso de uma inteligência, de maneira análoga ao modo 
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de atuação de tais animais em suas obras, onde não se pode negar que é a Vontade quem 

impulsiona o operar.

A  Vontade,  nos  seres  animados,  se  põe  em  ação  de  dois  modos,  segundo 

Schopenhauer: por motivação ou por instinto. Impulsionada desde fora, por uma motivação 

originada da intuição; ou desde dentro, por um impulso interno. Porém, considerando os dois 

modos de maneira mais detida, segundo Schopenhauer, percebemos que só se distinguem em 

graus. O motivo não opera se não houver um impulso interior, uma objetivação individual da 

Vontade, que chamamos caráter. O motivo não faz mais que apontar à Vontade uma direção 

determinada, em um caso concreto. Também o instinto, sendo um impulso determinado da 

Vontade, não opera mais que como um impulso interior, mas necessita, também, de alguma 

circunstância externa favorável que determina, pelo menos, o momento exato de manifestação 

do instinto.

Daí que, nas industriosas obras instintivas é primeiramente o instinto quem determina 

a obra, auxiliado, subsidiariamente pela inteligência. O instinto fornece a regra de realização, 

a inteligência atua no particular, na aplicação, nos pormenores da construção, na adaptação do 

trabalho para as circunstâncias exteriores. A diferença entre o instinto e o caráter é que o 

primeiro  só  entra  em  cena  sendo  ativado  por  um  motivo  especial  e  completamente 

determinado, resultando em uma ação sempre idêntica. O caráter também é uma vontade de 

natureza permanente e invariável, mas pode ser movida por motivos diversos, o que faz com 

que a ação possa aparecer de modos materialmente diferentes,  porém é sempre o mesmo 

caráter quem entra em ação. Uma obra material executada por um caráter é insuficiente para 

determinar  sua  essência,  o  instinto  é,  por  outro  lado,  um  caráter  desmensuradamente 

pronunciado em uma só direção, mostra sua essência em sua totalidade em cada obra.

Para um animal  ser  determinado exclusivamente por motivos ele  necessita  possuir 

uma esfera  bastante  extensa de conhecimentos,  uma inteligência  bastante  desenvolvida.  A 

determinação por motivos é uma faculdade própria dos animais superiores, atingindo o ápice 

de complexidade na atuação do ser humano; enquanto que para ser determinado por instinto 

basta  um grau  de  inteligência  suficiente  para  se  perceber  o  motivo  único  e  especial  que 

provoca sua manifestação. O instinto se manifesta onde o conhecimento é muito limitado, se 

mostrando em seu mais alto grau nos animais inferiores, como os insetos.

As ações exteriores coordenadas pelo instinto não exigem mais que uma motivação 

simples e reduzida, um débil desenvolvimento de inteligência é suficiente para a identificação 
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do motivo que leva a execução da obra, mas suas ações exteriores dependem, em sua maior 

parte, do sistema ganglionar, que geralmente preside as funções fisiológicas internas, que se 

cumprem por meras excitações. Por isso o sistema ganglionar nos seres determinados por 

instinto é mais desenvolvido que em qualquer outro ser.

Pelo fato de o trabalho instintivo dos insetos ser coordenado pelo sistema ganglionar, 

que se põe em movimento por estímulo ou excitação, é absurdo tentar explicar seus atos como 

derivados  do  cérebro.  A  atividade  dos  insetos  presididos  por  instinto  é,  segundo 

Schopenhauer, análoga aos atos de um sonâmbulo, onde o grão simpático, responsável pela 

coordenação  dos  movimentos  interiores  involuntários  nos  seres  humanos,  toma 

provisoriamente a coordenação das ações exteriores, os insetos são, de acordo com o filósofo, 

sonâmbulos naturais, que executam ações sem o conhecimento dos motivos que o levam a 

agir,  “a  aranha  jovem  sente  que  deve  fiar  sua  teia,  mas  sem  saber  por  que” 

(SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XXVII, p. 374).

A única diferença, segundo Schopenhauer, entre os insetos que trabalham de forma 

cooperada para a manutenção da coletividade e a manutenção de um organismo está em que 

no organismo a Vontade opera cegamente em seu caráter originário, enquanto nos insetos o 

conhecimento já possui alguma participação, ainda que seja apenas na seleção dos meios para 

a execução da obra e na adaptação da ação às circunstancias, o instinto poderia ser visto como 

o grau intermediário entre as ações causadas por excitação e as ações motivadas, razão pela 

qual a sua observação nos permite visualizar que a Vontade pode operar cegamente, sem o 

auxilio da representação.

O inseto não pode escolher os motivos que determinam seu caráter à ação entre as 

intuições, seu intelecto lhe permite apenas que possa identificar o motivo que o leva a agir e 

se adaptar às circunstâncias para executar sua obra ou sua ação naquele ambiente particular. 

Mas isso basta para tirar dos insetos o caráter de trabalho mecânico, o que se torna evidente 

quando se opõe um obstáculo à sua ação, em que os insetos logo modificam sua obra para que 

o obstáculo não impeça a execução. Mas a maior parte da atividade instintiva se dá sem a 

coordenação  do  intelecto.  “Para  modificar  suas  obras  basta-lhes  o  instinto,  já  que  sua 

inteligência enche as lacunas daquele” (SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XXVII, p. 356).  

Através da consideração do instinto de indústria em que Schopenhauer ilustra como a 

Vontade  atua  em  acordo  com  fins  aparentes,  mas  sem  o  concurso  da  inteligência, 

Schopenhauer confirma sua intuição de que a Vontade atua de modo cego, e, mais ainda, que 
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a existência dos organismos é também um ato da Vontade, logo, assim como a inteligência é 

acessória para a atuação da Vontade e é um produto prescindível desta, também a vida em 

geral  é  uma  obra  da  Vontade,  que  independe  daquela  para  buscar  sua  satisfação.  “Pelo 

contrário, que a Vontade se acha tão pouco ligada à vida e à condição orgânica como ao 

conhecimento; que o inorgânico se encontra dotado de Vontade e que as manifestações da 

Vontade  é  o  que  constitui  essas  propriedades  fundamentais  de  que  não  existe  explicação 

ulterior, é um ponto essencial de minha doutrina” (SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XXIII, 

p. 322). Das forças naturais opostas pela polaridade, em luta para se apropriar da matéria, aos 

vegetais que existem ingenuamente para a procriação (o fim da planta é a semente, que não é 

mais que o ponto inicial de mais uma objetivação da mesma espécie), Schopenhauer identifica 

uma mesma Vontade sedenta por existência, que à luz do conhecimento se mostra como uma 

guerra por existência. Schopenhauer nos apresenta o mundo como unidade metafísica do ser, 

mas que se manifesta como auto-discórdia.

O  filósofo  apresenta  como  confirmação  empírica  da  unidade  metafísica  do  ser  a 

harmonia  mínima  constatável  no  mundo,  as  aparentes  teleologias  interna  e  externa.  A 

finalidade interna seria a adequação de cada parte de um organismo de modo que ele seja 

adequado para a satisfação de sua vontade, seja dotado das ferramentas necessárias para sanar 

suas carências.

Schopenhauer recorre à Kant, para quem a teleologia seria uma analogia com a arte 

humana que executa as obras de acordo com um projeto, mas que esta finalidade não poderia 

ser confirmada na coisa-em-si; enquanto Kant faz uma leitura fenomenológica da natureza, 

Schopenhauer reveste esta interpretação com a significação metafísica da unidade da Vontade. 

A  diversidade  de  finalidades  internas  poderia  ser  uma  objeção  à  unidade  metafísica 

schopenhaueriana,  “mas  a  meditação  pode  nos  permitir  discernir  a  potência  da  vontade, 

esforço sem projeto, atuando no cristal não menos que no cachorro. Ela se manifesta nestes 

graus da objetivação pelas ideias que correspondem a seus atos” (PHILONENKO, 1989, p. 

152). A concordância das partes no organismo animal é resultado da individuação em espaço e 

tempo pelo intelecto investigador, mas a harmonia já revela que em si é um ato único da 

Vontade que se objetiva na diversidade do espaço e do tempo. “É certo que quando o homem 

quer  executar  uma obra  tão  perfeita,  como é  um cristal  qualquer,  tem que  dirigir-se  por 

alguma lei ou regra e que não poderíamos introduzir finalidade alguma em uma obra senão 

guiados pela ideia de fim” (SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XXVI, p. 355). Mas a Vontade 
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não faz uso da inteligência senão acessoriamente, sabe se objetivar sem esse instrumento. A 

natureza  realiza o  que  parece  planejado e  premeditado para a  consideração  racional,  sem 

nenhuma noção de finalidade, porque carece de representação.

Enquanto a finalidade interna ilustra a atemporalidade e unidade da Ideia, a finalidade 

externa pode ser interpretada como expressão da unidade metafísica do ser, retirando o caráter 

racional da noção de finalidade, ordenação racionalizável apenas por ser inserida pelas formas 

do princípio de razão. Entre as diversas espécies, Ideias manifestas na efetividade, há uma 

adequação e  acomodação recíprocas,  uma existência  anterior  prepara  as  condições  para  a 

posterior, que surge de modo adequado àquelas condições. Isso porque as espécies se tratam 

de manifestações de uma Vontade única e atemporal. “Em conformidade com tudo isso, cada 

fenômeno teve de se adaptar ao ambiente no qual apareceu, e este, por seu turno, teve de se 

adaptar àquele, embora cada fenômeno ocupe muito mais tardiamente uma posição no tempo” 

(SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 28, p. 225). A manifestação de uma Ideia que se dá, na 

efetividade, de modo anterior, surge com as condições que permitirão que a Ideia a se efetivar 

posteriormente se conserve. Devemos fazer abstração do tempo para convir que as espécies se 

acomodam às circunstâncias preexistentes e estas influenciam a configuração dos seres que 

nela  surgem. Desse modo,  Schopenhauer  afirma que há um apoio mútuo entre  animais  e 

vegetais  e  vice-versa (algumas plantas,  por  exemplo,  só se  reproduzem com o auxílio  de 

insetos  que  fazem  a  polinização),  bem  como  do  ambiente  inorgânico  em  que  estes  se 

estabelecem,  de  modo  que  há,  na  natureza  uma harmonia  que  permite  que  as  diferentes 

espécies, as Ideias objetivadas da Vontade, se conservem. “Do mesmo modo, o solo se adapta 

à  alimentação  das  plantas,  estas  à  alimentação  dos  animais,  estes  à  alimentação  dos 

predadores, e todos estes àquele primeiro” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 28, p. 226).

Segundo  Schopenhauer,  é  na  harmonia  natural  para  a  conservação  das  espécies, 

caracterizada pelo apoio mútuo, onde se opera a transição do físico para o metafísico. Os seres 

se formam na natureza por uma longa cadeia causal, no tempo, mas o elo anterior já fornece 

as condições para a adaptação do posterior, “a Vontade que faz alongar o pescoço de uma 

girafa até a copa da árvore, é a mesma Vontade que criou e alongou o pescoço de antemão” 

(SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XXVI, p. 360), pois é independente do tempo, tudo o que 

vem a  existir  no  mundo  efetivo  existe  atemporalmente  para  a  Vontade.  A exposição  da 

finalidade só expressa que há uma unidade original na diversidade da natureza, concebida de 

modo espaço-temporal pelo entendimento. Por esta via não estamos autorizados a pensar a 
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metafísica, já que estamos no âmbito da representação, a racionalização do mundo é inserida 

pela razão.

Mas esta  harmonia mínima do mundo é suficiente  apenas  para a  conservação das 

diferentes espécies, das Ideias da Vontade, para tal conservação os indivíduos são impelidos a 

uma guerra pela existência sem fundamento: “o indivíduo não tem para a Natureza mais que 

um valor relativo, que é, a saber, o de propagador da espécie. Fora disto, sua existência lhes é 

indiferente” (SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XXVIII, p. 381). Schopenhauer caracteriza 

os  indivíduos  como  marionetes  que,  ao  invés  de  serem guiados  por  fios  exteriores,  são 

impulsionados por um mecanismo interior, um apego inato à vida sem fundamento.

Schopenhauer  caracteriza  a  unidade  metafísica  da  Vontade  como  uma  harmonia 

musical, em que o ser humano é a melodia, os graus inferiores de objetivação da Vontade são 

a  sua  harmonia,  o  mundo  é  o  acompanhamento  do  homem,  e  a  Vontade  só  se  expressa 

plenamente com todos os  seus  graus de objetivação,  o  que também pode ser  confirmado 

empiricamente: “o homem precisa dos animais para a sua conservação10, e estes, por sua vez, 

precisam uns dos outros segundo os seus graus, e por fim também precisam das plantas, que 

por  seu  turno  precisam  do  solo,  da  água,  dos  elementos  químicos  e  seus  compostos” 

(SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 28, p. 219).

Caracterizada a unidade metafísica do ser, com sua falta de finalidade e harmonia, 

veremos as possibilidades de o ser humano visualizar tal unidade em diferentes graus, e as 

consequências estéticas e éticas de tais visualizações, principalmente no que diz respeito à 

relação entre os seres humanos e os demais animais.

10Schopenhauer  afirma  em  Parerga  e  paralipomena que  “a  alimentação  vegetal  é  natural  ao  homem” 
(SCHOPENHAUER, A. P/P, § 92, P. 213) e que apenas por uma situação de necessidade, por se encontrar 
banido de seu habitat  é que o ser humano passou a consumir carne animal,  mas de qualquer forma, para a 
manutenção do grau de objetivação mais perfeito da Vontade, do ser humano, a Vontade precisa devorar a si 
mesma  em algum  dos  seus  graus  de  objetivação,  e  não  só  para  a  alimentação,  mas  todas  as  ferramentas 
desenvolvidas pelo ser humano através da faculdade racional, que permitiu aos humanos uma mais complexa 
relação com a natureza para a satisfação de sua vontade, se dá com a apropriação da matéria e da força em que a 
Vontade se objetiva em outros seres animais, vegetais ou inorgânicos.
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3. As visualizações da unidade metafísica

A unidade metafísica caracterizada por Schopenhauer não traz uma visão harmônica e 

consoladora da existência.  Sendo a  coisa-em-si  identificada  como Vontade,  como ímpeto, 

atividade, e suas individuações, suas manifestações visíveis para um sujeito do conhecimento, 

como encarnações desse ímpeto, cada individuação tendo a si como centro, em oposição a 

todas as demais – matéria a ser assimilada para a manutenção da existência desse centro –, a 

situação é de eterno conflito.

Turvados pelo princípio de razão que gera o princípio de individuação, as objetivações 

autoconscientes veem o mundo como meras  representações  para satisfação do seu ego,  o 

único  que  para  eles  têm  existência  real.  Mas  Schopenhauer  identifica  possibilidades  de 

salvação nesse campo de batalha.  A observação fenomênica nos  permite  perceber  que há 

indivíduos humanos que em meio à guerra pela sobrevivência renunciam à luta e permanecem 

serenos  nesse cenário desolador.  De acordo com o filósofo,  esses  são os  indivíduos  que, 

iluminados  pela  inteligência,  lanterna  que  a  Vontade  se  cria  nos  mais  altos  graus  de  sua 

objetivação para iluminar a volição individualizada, de algum modo, contemplam a unidade 

metafísica,  enxergam  através  do  princípio  de  individuação,  abrindo  mão  da  busca  pela 

satisfação  individual,  se  contentando com o  conhecimento  de  que  uma existência  una  se 

manifesta em todos os fenômenos.

A possibilidade  de  salvação  nesse  mundo  de  sofrimentos  está  na  visualização  da 

unidade metafísica do Ser. Schopenhauer identifica três possibilidades, ou três estágios dessa 

visualização.  “É  a  ultima  formulação  das  salvações:  estética,  na  qual  o  sujeito  se  perde 

completamente na ideia da coisa, no conteúdo da representação; ética, na qual o Eu anula toda 

diferença  com  os  outros  Eus;  e  ascético-metafísica,  na  qual  a  alma  submerge  sua 

individualidade na indiferenciação do nada” (SIMMEL, 2011, p. 62-3). As três possibilidades 

de salvação são como estágios, graus em que a diferenciação entre individualidades deixa 

cada vez mais de fazer sentido, operando no ultimo grau uma viragem da Vontade sobre ela 

mesma, que, em repulsa aos tormentos da sua atividade incessante, deixa de querer. “Se por 

um lado o belo se apresenta como negação consoladora da Vontade” (BARBOZA, 2005, p. 

266), onde a vontade é afastada do indivíduo no instante da contemplação, e o contemplador 

sente  o  prazer  de  não  querer  para  si,  se  perde  na  contemplação  e  esquece  de  sua 

individualidade;  na  segunda  etapa,  a  ética,  a  “individualidade  é  negada,  como no estado 

estético, só que num grau mais agudo, com a identificação e dissolução do indivíduo não na 
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imagem cristalina de um objeto, mas num outro corpo (humano ou animal)” (Ibid., p. 266). 

Mas esses graus de visualização através do princípio de individuação, ou através do 

Véu de Maia, como Schopenhauer denomina para deixar claro suas influências orientais11, 

ainda  não  suprimem o  sofrimento  no  mundo,  o  primeiro  estágio,  que  acorre  com maior 

frequência nos indivíduos geniais, não passa de uma supressão do sofrimento no instante da 

contemplação (que é  comunicada ao mundo através da arte, popularizando a possibilidade 

dessa experiência), o segundo leva o indivíduo a praticar ações não-egoístas com o intuito de 

evitar o sofrimento alheio, encontrando alguma satisfação no conhecimento de que ele não é 

um indivíduo, mas tudo o que existe tem o mesmo ser, não mais competindo pela felicidade, 

mas  satisfazendo-se  com  a  satisfação  alheia,  porém  nesse  estágio  o  indivíduo  salva 

objetivações da Vontade que tornarão a expressar um querer incessante e, em consequência, o 

sofrimento de não alcançar satisfação plena.  O indivíduo compassivo não põe um fim no 

sofrimento do mundo, a verdadeira salvação, de acordo com a filosofia de Schopenhauer, se 

dá no último estágio: “Se o gênio e o compassivo negam o querer em graus menores, o asceta 

ou o santo alcança pelo 'conhecimento do todo', isto é, da 'essência da coisa-em-si', o estágio 

máximo  de  supressão  dos  desejos  e  interesses  pela  existência.  Para  onde  olha  sente  a 

humanidade  e  os  animais  sofredores,  e  essa  constatação  se  torna  um  quietivo  da  vida” 

(BARBOZA, 2005, p. 267).

Percorreremos  esses  três  estágios  com o  intuito  de  constatar  as  novidades  que  o 

pensamento schopenhaueriano traz, em sua fundamentação da beleza e da ética, para a relação 

entre os seres humanos e demais animais, negligenciada na  maioria das filosofias ocidentais 

por  uma  separação  antinatural  antropocêntrica,  decorrente  do  preconceito  racionalista 

denunciado pelo filósofo.

3.1 A visualização estética: o sujeito se perde na Ideia da coisa

Vimos no capítulo anterior que o mundo como representação é, no seu todo e em cada 

uma  de  suas  partes,  objetivação  da  Vontade,  que  se  manifesta  em  diversos  graus  bem 

definidos  de  perfeição,  as  “manifestações  singulares  formam  grupos  com  conteúdos 

essencialmente idênticos, de modo que, para compreendê-las o intelecto precisa reuni-las; em 

sua individualidade,  elas  aparecem como exemplos  daquelas 'ideias'”  (SIMMEL, 2011, p. 

11“Maya denota o caráter insubstancial e fenomênico do mundo por nós observado e manipulado, bem como o 
da  própria  mente  e,  ainda,  das  camadas  e  faculdades  conscientes  e  subconscientes  da personalidade.  É um 
conceito que ocupa um ponto chave no pensamento e no ensinamento vedantino e, se mal compreendido, pode 
levar o discípulo à conclusão de que o mundo externo e o seu eu são desprovidos de toda e qualquer realidade, 
são meras inexistências” (ZIMMER, 1986, p. 26).
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110). Os diferentes grupos em que formam as representações singulares são, no fundo, graus 

de  objetivação  da  Vontade,  que  variam de  acordo  com a  precisão  em que  a  Vontade  se 

manifesta. Tais graus foram identificados com as Ideias platônicas e são os responsáveis pela 

diversidade das espécies, ou seja, são as formas primitivas e imutáveis de todos os corpos 

naturais,  inorgânicos  ou  orgânicos.  Quando  consideramos  o  mundo  sob  o  princípio  de 

individuação as Ideias aparecem como uma multidão de indivíduos e individualidades, que 

estão para aquelas como cópias para um modelo. 

A filosofia  de  Schopenhauer  brota  como  um  galho  no  tronco  da  distinção  entre 

fenômeno e coisa-em-si de Kant. A novidade Schopenhaueriana é a descoberta da coisa-em-si 

como  Vontade,  em  função  de  um  conhecimento  da  sensação  interior,  que  só  pôde  ser 

assumido como coisa-em-si através de uma ampliação conceitual, que exige a admissão da 

unidade metafísica do Ser. Se o Ser é uno, como se manifesta em diferentes existências no 

mundo como representação? Para fundamentar  a diversidade de existências  Schopenhauer 

lança mão da Ideia Platônica como intermediária entre a Vontade, coisa-em-si que não pode 

ser representada sem deixar de ser o que é, sem tornar-se representação, e os fenômenos, as 

aparições  múltiplas  da  Vontade,  entendidas  no  espaço  e  no  tempo,  pelo  sujeito  do 

conhecimento.  Esse  hibridismo conceitual,  a  aproximação entre  a  coisa-em-si  e  as  Ideias 

platônicas, obriga Schopenhauer a fazer uma leitura conciliativa entre Kant e Platão.

A aproximação se dá por uma leitura nada ortodoxa das duas filosofias, que tem como 

pedra  de  toque  o  fato  de  os  dois  pensadores  considerarem o  mundo sensível  como uma 

aparência que não tem valor em-si, mas que são expressão de algo mais (a coisa-em-si para 

Kant,  as  ideias  para  Platão).  De  acordo  com a  leitura  que  Schopenhauer  faz  de  Kant12, 

“Tempo, espaço e causalidade não são determinações da coisa-em-si, mas pertencem apenas 

ao seu fenômeno, pois são meras formas do nosso conhecimento” (SCHOPENHAUER, A. 

MVR I, § 31, p. 237). Todo nosso conhecimento está condicionado por essas três formas  a 

priori  da cognoscibilidade, de modo que só podemos conhecer os fenômenos, mas nunca a 

coisa-em-si.

A teoria das Ideias de Platão,  de acordo com Schopenhauer,  se resume a que “As 

coisas deste mundo percebidas pelos nossos sentidos não têm nenhum ser verdadeiro. ELAS 

12Leitura onde as doze categorias do entendimento são reduzidas a apenas uma, a causalidade que, junto com o 
espaço e o tempo, que em Kant seriam condições para a sensibilidade, formam o principio de razão em que o 
entendimento transforma os dados sensíveis em representação. Em um segundo momento, Kant que teria 
transformado “a caverna platônica em uma ilha de verdade” (PHILONENKO, 1989, p. 164), é valorizado por 
explicitar a aparência do mundo fenomênico. “Schopenhauer já adaptou Kant a sua própria filosofia antes de 
mais uma vez adaptá-lo a seu Platão” (BARBOZA, J. In. SCHOPENHAUER, A. Metafísica do belo, nota 22)
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SEMPRE VÊM-A-SER, MAS NUNCA SÃO. Têm apenas um ser relativo. Em seu conjunto, 

são apenas em e mediante sua relação recíproca” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, §31, p. 

237). De modo que não há um conhecimento propriamente dito nas coisas conhecidas por 

essa via. Ou, nos termos da célebre alegoria da caverna, presente no livro VII d'A República 

de Platão, enquanto nos limitamos às sensações estamos em situação análoga a homens atados 

em uma caverna escura, de modo a não poderem mover suas cabeças, possibilitando-os ver 

apenas as sombras das coisas reais, projetadas pelo movimento de seres que estão entre a 

parede da caverna e um fogo que arde atrás desses homens, de modo que veem também a si e 

a  seus  companheiros  apenas  enquanto  sombras.  Nessa  caverna,  os  únicos  objetos  que 

poderíamos dizer que realmente são, são os modelos das sombras, as Ideias das coisas, das 

quais os objetos das sensações, as sombras, são meras cópias que devém sem ser nunca. A 

essas Ideias não convêm a pluralidade, atributo de suas cópias e nem ao menos o princípio e o 

fim,  reservado  às  perecíveis  e  plurais  imagens  projetadas  na  parede.  De  acordo  com 

Schopenhauer,  essas  determinações  negativas  das  Ideias  platônicas  levam à  consideração 

positiva de que as Ideias estão alheias a espaço, tempo e causalidade.

Schopenhauer quer fazer perceber que no fundo ambas as doutrinas, de Kant e de 

Platão, têm o mesmo conteúdo, são uma o comentário da outra, ambas atestam que o mundo 

visível é um mero fenômeno, sem existência real, que apenas o que se expressa por meio do 

fenômeno, tem existência real, mas oculta. Porém a semelhança entre as doutrinas de Platão e 

Kant não significa uma identificação de ambas, convém destacar que a Ideia e a coisa-em-si 

não são idênticas, mas as formas eternas de Platão são, segundo Schopenhauer, objetivações 

imediatas e adequadas da coisa-em-si, caracterizada aqui como Vontade. A Vontade alheia a 

toda  representação  é  o  que  Schopenhauer  identifica  com  a  coisa-em-si  de  Kant,  que  é 

completamente livre de todas as formas do conhecimento, inclusive a forma mais geral do 

conhecer: o ser objeto para um sujeito. As Ideias platônicas são objetos, podem ser conhecidas 

por aqueles que escapam às suas amarras no interior da caverna, é pelo atributo de ser objeto 

para um sujeito que se diferenciam da coisa-em-si, são os estágios nos quais a vontade se 

expressa  visivelmente.  Porém,  se  as  Ideias,  pela  aproximação  entre  Platão  e  Kant,  estão 

alheias ao espaço, ao tempo e à causalidade, portanto, ao princípio de razão suficiente, só 

poderiam ser visualizadas por um sujeito que estivesse alheio ao princípio de individuação, 

que não fosse ele mesmo um indivíduo.

Schopenhauer  afirma  que é  possível  sair  do  conhecimento  ordinário  das  coisas 
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particulares  e  passar  ao  conhecimento  das  Ideias,  mas  que  se  trata  de  uma  transição 

excepcional, produzida repentinamente, a partir de um momentâneo desligamento do serviço 

da  vontade, onde  o  sujeito  deixa  de  ser  indivíduo  e se  converte  em  puro  sujeito  do 

conhecimento,  um sujeito  involuntário,  que  se  perde  na  contemplação  do  objeto  que  se 

oferece a ele, e com isso, deixa de ver somente as relações entre os objetos.

Em tal fenômeno o ser humano se eleva sobre a maneira ordinária de se considerar as 

coisas, deixa de procurar as meras relações dos objetos com sua vontade, deixa de investigar o 

onde,  quando, porque e para que  da existência  das coisas,  em ultima instância,  deixa de 

procurar  qualquer  vinculo  de  utilidade  no  objeto,  abandonando  também  o  pensamento 

conceitual abstrato, passando  a contemplar apenas o  que de seu objeto.  Toda a atenção do 

sujeito se concentra na visão intuitiva, absorvendo-se completamente nela.

Quando se contempla da forma descrita um objeto natural, como uma bela paisagem, 

por  exemplo,  o  sujeito  perde-se na contemplação,  esquecendo completamente de si  como 

indivíduo, sua vontade se cala, e, sendo todo o corpo objetivação da Vontade, o sujeito se 

desliga do seu corpo, se esquece de suas necessidades e  se torna um puro sujeito, um olho 

cósmico  imortal,  indiferente  do  indivíduo  contemplador,  durante  a  duração  de  tal 

contemplação o sujeito  é  apenas  um olho,  uma visão,  compartilha do mesmo olho que é 

possuído  por  toda  criatura  animal  “mas  que  só  no  homem devém totalmente  liberto  dos 

interesses e desejos” (BARBOZA, 2005, p. 228). Sua consciência se torna, assim, um claro 

espelho do objeto, de modo que dá a impressão que o objeto está só, sem um sujeito que o 

percebe. O sujeito que percebe e a percepção se identificam, pois a consciência se enche 

completamente pela imagem intuída, e nada há além de tal objeto, que se desprende de toda 

relação com outros objetos, da mesma forma que o sujeito se emancipa de tudo o que o liga à 

vontade.

O objeto em tal contemplação não é mais um objeto particular, mas a sua Ideia, a 

forma eterna, a objetividade imediata da Vontade em seu grau de objetivação é o que está 

sendo  contemplado. Do  mesmo  modo,  o  sujeito  que  contempla  a  Ideia  não  é  mais  um 

indivíduo,  mas o indivíduo se perdeu no ato intuitivo,  restando apenas  o puro sujeito  do 

conhecimento.

Nessa  transição  do  conhecimento  particular  ao  conhecimento  da  Ideia,  a  coisa 

particular se troca subitamente em Ideia da espécie e o indivíduo se torna puro sujeito do 

conhecimento.  O  indivíduo,  pois,  só  conhece  coisas  particulares,  o  puro  sujeito  do 
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conhecimento, desvinculado da individualidade, só conhece Ideias. O indivíduo se encontra 

vinculado  a  um objeto  imediato  particular,  a  um fenômeno  da  Vontade  e,  como tal,  seu 

intelecto está sempre a serviço desta, apresentando as relações que os objetos têm com o seu 

corpo individual pelo principio da causalidade, dispondo os diferentes objetos no espaço e no 

tempo relativos ao objeto imediato. O puro sujeito do conhecimento rompe as amarras que 

prendiam a inteligência à vontade e contempla o objeto sem nenhum interesse, arranca-o da 

corrente incessante do tempo e da imensidão do espaço e o contempla com profundidade, se 

perde em sua essência.

O puro sujeito do conhecimento e seu correlato,  a Ideia,  estão fora das formas do 

princípio  de  razão.  Tempo,  espaço,  indivíduo  que  conhece  e  indivíduo  conhecido  não 

significam mais nada. Quando o sujeito se eleva a puro sujeito do conhecimento e, com ele, o 

objeto se eleva à Ideia, o mundo como representação aparece de modo puro e completo, a 

Vontade se objetiva de modo adequado e não mais é turvada pelo aparato cognitivo do sujeito 

individual.  Uma  consequência  de tal  fenômeno  é  que,  para  o  sujeito  que  contempla, 

desaparece o egoísmo, pois sua individualidade, o Eu que o abriga desaparece, desaparecendo 

qualquer  desejo  de  possuir,  apenas  a  intuição,  a  imagem   lhe  basta  e  lhe  preenche 

completamente, há um estado de plena satisfação, uma ausência de sofrimentos e angústia, 

que Schopenhauer chega a caracterizar positivamente como felicidade, pois, “sua existência, 

enquanto vontade, não está nele, sendo em definitivo um estado de felicidade aquele em que é 

todas as coisas, e um estado de dor aquele em que é somente indivíduo” (SCHOPENHAUER, 

A. MVR II, § XXX, p. 403). Há, de acordo com Schopenhauer, dois modos de ver o mundo, 

um subjetivo e um objetivo, a visão subjetiva do mundo aumenta à medida em que se diminui 

a  objetividade,  e  vice-versa.  A visão  subjetiva  do  mundo é a  consideração  turvada  pelos 

interesses, uma visão parcial, que só procura nas coisas aquilo que pode interessar ao sujeito 

do querer. Uma visão objetiva do mundo prescinde dos interesses individuais, concentrando-

se na pura imagem do mundo, na pura representação, que se dá mais límpida, menos parcial. 

A aptidão para se considerar o mundo de modo objetivo é o requisito para um sujeito se tornar 

puro sujeito do conhecimento, contemplar as Ideias nos objetos.

Já admitimos a possibilidade de um conhecimento que considera unicamente o que há 

de essencial no mundo, independente de toda relação, do que não está submetido à nenhuma 

mudança, do que é sempre o mesmo independente do espaço e do tempo. A arte, segundo 

Schopenhauer, é o modo de conhecimento que comunica a intuição das Ideias, e é a obra do 
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gênio.

As  artes  repetem  as  Ideias  apreendidas  pela  contemplação  do  puro  sujeito  de 

conhecimento, e de acordo com o material utilizado para a repetição e comunicação das Ideias 

contempladas se configuram em artes plásticas,  poesia ou música,  também a filosofia,  de 

acordo com Schopenhauer é uma repetição de uma intuição contemplativa da essência do 

mundo (assim como a música também é a repetição sonora não de uma Ideia contemplada, 

mas da própria Vontade), traduzida para uma linguagem abstrata,  conceitual,  mas por seu 

fundo intuitivo, na contemplação, a filosofia também é arte, obra do gênio.

A única  origem do conhecimento  artístico  é  a contemplação  das  Ideias  pelo  puro 

sujeito do conhecimento, e seu único fim é a comunicação desse conhecimento através de sua 

linguagem  específica.  Enquanto  a  ciência  lida  com  a  torrente  sem  fim  de  fenômenos 

conectados  pela  causalidade,  não  alcançando  nunca  um  final  ou  mesmo  um  primeiro 

princípio, a arte encontra em toda parte seu fim. O artista retira da torrente dos fenômenos o 

objeto de sua contemplação e o isola diante de si. Nesse particular isolado, que aparece no 

mundo como uma ínfima parte condenada sempre a desaparecer, o gênio consegue ver um 

representante do todo, se detém nesse fenômeno, independente de suas relações no tempo, que 

deixa de existir para aquele que se perde em seu objeto, para o puro sujeito do conhecimento.

De acordo com isso a arte pode ser definida como o modo de consideração das coisas 

independentes do princípio de razão,  em oposição às ciências que sempre pressupõem tal 

principio e suas diferentes figuras. Schopenhauer compara a ciência com uma linha infinita 

que corre o horizonte, mas que nunca encontra o seu fim. A arte, por sua vez, é como uma 

linha vertical que corta a outra linha em um ponto qualquer, atingindo a profundidade de onde 

penetra. O modo de consideração que segue o principio de razão é o racional, indispensável 

nas ciências. O único conhecimento que ajuda e é frutífero na arte é o genial, que prescinde 

daquele princípio.

Já  descrevemos  a  contemplação  que  torna  possível  o  conhecimento  das  Ideias.  O 

gênio, segundo Schopenhauer, consiste na capacidade preponderante para tal contemplação, 

na facilidade que um sujeito tem de abrir mão de sua individualidade e dos interesses do seu 

eu volitivo e contemplar de modo desinteressado um objeto, a predisposição de possuir uma 

visão objetiva do mundo. De acordo com isso a genialidade é a objetividade mais perfeita, 

pois o lado subjetivo do conhecimento, a própria pessoa, é esquecida na contemplação. O 

gênio tem a capacidade de proceder de maneira puramente intuitiva, de se perder na intuição, 
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afastando desta os olhos do conhecimento que existe originalmente para o serviço da vontade, 

ausentando a individualidade no tempo em que dura a contemplação, restando, como correlato 

da Ideia, apenas o puro sujeito do conhecimento.  A possibilidade e a facilidade para uma 

inteligência  escapar  de  sua  situação  de  escravidão  da  vontade  se  dá  por  um  excesso 

quantitativo de inteligência, superior a que a vontade reivindica para seus serviços. De acordo 

com  Schopenhauer,  o  homem  normal  seria  dotado  de  dois  terços  de  vontade  e  um  de 

inteligência,  o genial,  por outro lado, de dois terços de inteligência e um de vontade,  sua 

configuração é tão diversa da média pela “exuberância de atividade e de substância cerebral 

que a fisiologia poderia classificar entre os monstros per excessum, colocados por ela, como é 

sabido, ao lado dos monstros  per defectum  e  per situm mutatum” (SCHOPENHAUER, A. 

MVR II, § XXXI, p. 409), daí a semelhança do gênio com o louco, que Schopenhauer não 

deixa de dar uma explicação metafísica13. A preponderância da genialidade em um indivíduo 

consiste em que ele seja capaz de alcançar tal  estado de objetividade não apenas por um 

instante, mas com duração suficiente para que o fenômeno fugidio se lhe fixe na consciência e 

permita a reprodução da Ideia contemplada.

O animal não possui a possibilidade de se livrar da sua vontade nem ao menos por um 

instante  sequer.  Vive irreflexivamente.  Conhece  a  si  mesmo apenas  na  medida em que é 

consciente do seu prazer e da sua dor, da mesma forma que os demais objetos só são para ele 

origem de um ou outro estado, por isso seu conhecimento é sempre subjetivo, jamais objetivo. 

Tudo o que está situado na esfera de conhecimento do animal lhe parece claro, não pode ser 

nunca objeto de problema ou meditação. De forma análoga, os homens vulgares veem o que 

há no mundo mas não veem o mundo, veem seu prazer e sua dor, mas não veem a si mesmos. 

“têm uma consciência, se não idêntica, parecida à do animal, porque sua percepção das coisas 

e  do  mundo  é  quase  sempre  subjetiva  e  permanece  quase  sempre  imanente” 

(SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XXXI, p. 415).

13Na lembrança do louco, segundo Schopenhauer, há alguma lacuna decorrente de uma experiência que quando 
ocorrida foi causadora de sofrimento e para evitar a dor intensa que a recordação daquela experiência causava no 
indivíduo, a vontade suprime a sua memória e a substitui por um passado fictício, recorrendo à loucura para 
evitar um sofrimento maior do indivíduo, de modo que o louco porta em sua memória um passado abstrato 
fictício. O louco, segundo Schopenhauer, conhece corretamente o presente individual, mas tendo em vista seu 
passado  fictício,  erra  na  concatenação  do  presente,  que  vê  como causado a  partir  do passado  fictício,  não 
entendendo corretamente as  relações  entre os acontecimentos.  Esse é,  segundo Schopenhauer,  exatamente o 
ponto  de  contato  entre  a  genialidade  e  a  loucura.  Também  o  gênio  perde  de  vista  o  conhecimento  da 
concatenação das coisas, pois negligencia o conhecimento a partir das relações do principio de conhecimento. Ao 
procurar nas coisas somente suas Ideias e captar sua essência, o sujeito genial isola em sua consciência apenas 
um objeto e busca conhecer sua essência com o complemento da fantasia, o elo da cadeia causal no qual aquele 
objeto apareceu à intuição do gênio se perde, ocasionando-lhe um comportamento embaraçado, semelhante ao da 
loucura.
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Levando em conta que o conhecimento, conforme vimos, é resultado de uma função 

orgânica e surge para o serviço da Vontade, para que o gênio se revelasse em um indivíduo 

este precisou estar dotado de uma faculdade de conhecimento que ultrapassa em quantidade o 

necessário  para a satisfação da vontade individual.  Esse excedente torna-se livre daquela 

servidão, atuando como puro sujeito do conhecimento que, purificado das turvações causadas 

pelo interesse individual, torna-se espelho claro da essência do mundo.

O  excedente  em quantitativo  da  faculdade  de  conhecimento  de  que  é  dotado  um 

indivíduo genial, que o permite arrancar o objeto contemplado da torrente dos fenômenos e 

contemplar sua essência, sua Ideia eterna, esquecendo-se, no instante de sua contemplação de 

sua  vontade,  de  sua  individualidade, não  aparece  sem consequências,  mas  produz  traços 

específicos  na  personalidade  do  indivíduo.  A vivacidade  à  beira  da  inquietude  é  uma 

característica  do  indivíduo genial,  que  não  se  contenta  com o presente,  que  quase nunca 

consegue fornecer objetos capazes de preencher sua consciência, o que gera a ansiedade e o 

desassossego, uma procura incansável por objetos dignos de consideração. Ansiedade que não 

é satisfeita pela companhia de outras pessoas, já que não encontra seres semelhantes a si com 

os quais possa comunicar seu modo especial de ver o mundo, o que leva o indivíduo genial a 

uma melancólica solidão. O frequente estado melancólico se explica pelo fato de que quanto 

mais inteligência projeta a luz sobre si em um fenômeno, quanto mais dotado de inteligência 

for um caráter, mais facilmente se dá conta da miséria de sua condição,  não se iludindo na 

busca de felicidades ilusórias que posteriormente são fontes de novos sofrimentos. O gênio, 

ordinariamente  melancólico,  apresenta intervalos  de  serenidade,  proveniente  do  estado 

objetivo de espírito do se furtar à servidão da vontade e experimentar a pura contemplação da 

objetivação da Vontade. Tais traços característicos, de acordo com Schopenhauer, diferencia 

de modo marcante o indivíduo genial dos demais seres humanos, filhos comuns da terra, que 

sempre encontram nos demais seres humanos seus iguais, com os quais buscam sempre estar 

em relação.

A fantasia, Schopenhauer pontua, é um componente essencial do gênio, mas não é 

correto dizer que a fantasia e a genialidade sejam idênticos. De acordo com o filósofo os 

objetos do gênio são as Ideias, mas estas não podem ser conhecidas de modo abstrato, apenas 

de  maneira  intuitiva.  O conhecimento  do  gênio  seria  limitado  às  Ideias  dos  objetos  que 

aparecem para a intuição imediatamente, sempre no presente,  se este não contasse com a 

fantasia  para  alargar  para  além  da  realidade  a  experiência  do  sujeito  com  o  objeto 
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contemplado idealmente. A fantasia permite que o sujeito construa o objeto em sua totalidade, 

produzindo para a intuição a imagem de pontos de vista que o observador não teve acesso. 

Além de que, em decorrência da luta entre os fenômenos por sua objetivação na matéria, as 

Ideias  não  conseguem  se  objetivar  de  um  modo  adequado  na  natureza,  gerando  a 

consequência de que os exemplares objetivados se mostram, na maioria das vezes, distantes 

do seu Ideal,  e o gênio necessita,  pela fantasia,  completar a obra da natureza  e encontrar 

naquele  exemplar  não  o  que  ela  conseguiu  mostrar  pelo  fenômeno,  mas o  que  buscava 

expressar, a Ideia que ali esforçava por se tornar visível. A fantasia amplia o círculo de visão 

do gênio para além dos objetos que se oferecem na efetividade, tanto em qualidade quanto em 

quantidade, e nesse sentido é companheira da genialidade, sendo, mais que isso, condição 

para sua existência.

Porém, o ser dotado de fantasia não determina que um indivíduo seja genial. Homens 

desprovidos de gênio, segundo Schopenhauer, podem possuir bastante fantasia. Da mesma 

forma que pode se considerar um objeto de dois diferentes modos em sua intuição, de um 

modo completamente objetivo, em que o objeto é contemplado de modo puro, em sua Ideia; e 

de maneira comum, a partir de suas relações com outros objetos e com a própria vontade. Da 

mesma maneira a fantasia pode ser intuída de duas maneiras, como um meio para facilitar a 

contemplação  de  uma  Ideia,  que  permite  ser  comunicado  pela  obra  de  arte,  ou  como 

construção de quimeras que alimentam o egoísmo e o humor próprios,  modo de intuição 

fantasiosa que, em sua comunicação gerará no máximo romances comuns em que o público se 

diverte se imaginando nas aventuras do herói.

O  homem comum, de acordo com Schopenhauer, não é capaz de se deter em uma 

contemplação desinteressada. Só consegue fixar sua atenção em alguma coisa quando esta 

possui alguma relação, ainda que indireta, com sua vontade. O conceito abstrato é muito mais 

apropriado para que o indivíduo comum fixe sua atenção em algum objeto, de modo que ele 

sempre procurará um conceito para submeter o objeto observado, seja ele uma obra de arte, 

que  o  observador  precisa  logo  saber  classificá-la  em  um estilo  ou  escola,  ou  uma  bela 

paisagem,  onde  o  observador  fica  ávido  por  informações  científicas  conceituais,  em 

informações sobre aquele ambiente.

Por isso o homem comum, segundo Schopenhauer, rapidamente se satisfaz com tudo, 

com a bela natureza ou com a obra de arte, nos quais o observador não se detém. Com seu 

conhecimento à serviço da vontade, o ser humano comum  busca apenas o seu caminho na 
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vida,  ou  o  que  poderia  ser  seu  caminho,  busca  informações  topográficas  em seu  sentido 

amplo, mas com a consideração da vida mesma, do seu fundamento, este não se detém, não 

perde tempo.

O gênio, pelo contrário, por seu excedente intelectual, furta-se por instantes do serviço 

da vontade e se põe a contemplar o mundo, a vida mesma, buscando apreender a Ideia de cada 

coisa que se põe à sua frente, ao invés de suas relações com outros fenômenos. Essa fuga do 

excedente  intelectual  para  a  contemplação  das  Ideias  faz  com que  o  gênio  muitas  vezes 

negligencie  a  consideração  de  seu  próprio  caminho  de  vida,  trilhando-o  com  passos 

desajeitados.

O conhecimento do ser humano comum, Schopenhauer pontua, é como uma lanterna 

que ilumina o caminho para a vontade individual, mas para o genial é como o sol que revela o 

mundo,  o  que  leva  a  um diferente  modo  deste  ver  a  vida,  se  concentrando  em diversas 

direções, mas sem a intenção de buscar um caminho pelo qual seguir. O olhar no qual vive e 

atua  o  gênio  é  vivaz  e  firme,  porta  o  caráter  da  intuição,  da  contemplação,  enquanto  o 

indivíduo comum apresenta um olhar obtuso e insípido, que no máximo faz visível o oposto 

da contemplação, o espionar.

A expressão do gênio, segundo Schopenhauer, revela a preponderância do conhecer 

sobre a Vontade, do que é acidental e instrumental, sobre o que é substancial, o que se mostra 

através de um fenômeno contrário à natureza de um conhecer destituído de toda relação com o 

querer.  Um  conhecimento  puro  se  mostra  pelo  olhar  do  gênio.  Nas  cabeças  ordinárias 

predomina  a  expressão  do  querer,  se  tornando  visível  que  o  conhecimento  só  entrou  em 

atividade devido a um impulso da vontade, por motivação.

O conhecimento  genial, como  estamos  o  considerando,  prescinde  do  princípio  de 

razão, e é genial justamente por se furtar a esse modo de conhecimento. Daí que o indivíduo 

genial, nos momentos em que se encontra imbuído do modo de conhecimento contemplativo, 

está  sujeito  às  carências  decorrentes  da negligência  do conhecimento racional.  Mas o ser 

humano dotado de gênio não é genial a todo momento. A grande tensão espontânea exigida 

para o conhecimento das Ideias é abandonada e as vezes se esgota por longos períodos de 

tempo, de modo que o indivíduo, nesses períodos, quanto a seus méritos e suas carências se 

aproxima muito  de  um sujeito  comum.  A genialidade  sempre  foi  considerada  como uma 

inspiração, e Schopenhauer o reafirma, pois se trata de um “fazer-efeito de um ser supra-

humano  diferente  do  próprio  indivíduo  e  que  apenas  periodicamente  se  apossa  dele” 
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(SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 36, p. 258), o gênio sai de seu estado individual e se torna 

um puro olho cósmico, independente da individualidade, mas tal modo de ver o mundo só 

possui energia para ocorrer em esparsos espaços de tempo.

A aversão do homem14 de gênio pelo conhecimento regido pelo princípio de razão se 

mostra, primeiramente por sua aversão à ciência que tem como objeto o princípio de razão do 

ser, a matemática, que considera as formas puras pelas quais todo fenômeno é submetido ao 

entrar no plural campo da efetividade, o espaço e o tempo, que não são mais que o principio 

de razão. O conhecimento das matemáticas é o completo oposto do conhecimento que busca 

somente o conteúdo dos fenômenos, sua Ideia, livre de todas as relações.

O conhecimento  regido pelo principio de razão, proporciona a possibilidade de uma 

vida prudente, guiada por máximas refletidas, bem como a possibilidade da facilitação do 

conhecimento  através  da  submissão  das  representações  intuitivas  à  conceitos  abstratos 

universais, modo de organizar as representações que conhecemos sob o conceito de ciência. A 

prudencia  se  origina  de  uma  sagaz  concepção  do  mundo  a  partir  da  primeira  figura  do 

princípio de razão, o princípio do devir, que conhece a atuação da causalidade nos seus três 

modos, em consonância com a intuição da quarta figura, o operar do indivíduo sob a lei de 

motivação.  Mas,  se  furtando  ao  princípio  de  razão,  o  conhecimento  do  gênio não  está 

orientado para tais relações. Daí que um homem prudente não é gênio e o homem genial, 

enquanto submerso em sua inspiração, não é prudente.

Por fim, constatando a aversão do gênio para com o conhecimento sob o princípio de 

razão suficiente em suas quatro figuras, o conhecimento genial vai em completa oposição ao 

conhecimento  regido  pelo  princípio  de  razão  do  conhecer,  ao  conhecimento  conceitual 

abstrato, o pensamento racional propriamente dito. O gênio busca o conhecimento da Ideia 

por uma intuição vivaz, sem relacionar o objeto com qualquer conceito. De acordo com isso, 

“indivíduos geniais muitas vezes estão submetidos a afetos veementes e paixões irracionais” 

(SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 36, p. 259). Mas isso não se dá por uma fraqueza da razão 

naquele indivíduo, mas por uma inflação da vivacidade da intuição.

14O pensamento de Schopenhauer é frequentemente criticado por ser misógino, e quando o filósofo trata da 
genialidade isso se torna explicito, pois o filósofo não admite a possibilidade de uma mulher genial, “porque as 
mulheres, ainda que possam ter um talento muito grande, nunca poderão se elevar à categoria de gênio, por ser 
sempre subjetivas” (SCHOPENHAUER, A.  MVR II,  §  XXXI,  p.  427),  mas para contrapor à  misoginia do 
filósofo, nada melhor que um trecho de uma carta do Schopenhauer maduro, após travar relações desinteressadas 
com as mulheres: “Ainda não disse a minha última palavra a respeito das mulheres. Acredito que, quando uma 
mulher consegue subtrair-se à massa, ou seja, sobressair acima da maioria das demais, ela se torna capaz de 
engrandecer-se  quase  ilimitadamente  e  bem  mais  que  a  maioria  dos  homens”  (SCHOPENHAUER  apud 
SAFRANSKI, R. 2011, p. 644).
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O fenômeno do gênio surge por um excesso na faculdade do conhecimento, de modo 

que a capacidade para o raciocínio também se dá em grau elevado no indivíduo racional (de 

onde surgem, por exemplo, as reflexões filosóficas sobre o fundamento de tudo o que devém). 

Porém o excesso na faculdade do conhecimento tem como correlato a veemência também nos 

atos volitivos, pois o fenômeno individualizado no gênio é por inteiro enérgico. Além disso o 

conhecimento intuitivo é preponderante no gênio, a energia dos sentidos e da intuição supera 

o rigor do conhecimento racional, a vivacidade em que o indivíduo concebe o mundo intuitivo 

ofusca  o  burocrático  mundo  conceitual,  fazendo  com que  o  agir  não  seja  orientado  por 

conceitos, tornando-se irracional.

A orientação intuitiva do gênio faz com que a impressão do presente  exerça  uma 

poderosa influência sobre o gênio, arrastando-o para o irrefletido, para o afeto e a paixão. 

Consequência disso é que um gênio não pensa muito quando trava um diálogo na pessoa com 

quem dialoga,  mas se  perde na consideração do objeto de discussão,  que o envolve com 

vivacidade,  narrando objetivamente acontecimentos que dizem respeito a seu interesse, não 

ocultando nuances que seria prudente ocultar. Além disso o gênio se inclina para o monólogo, 

por  se  envolver  na  intuição  do  objeto  do  diálogo  e  logo  abandonar  seu  interlocutor  se 

perdendo na descrição contemplativa, além de ser abandonado por aquele que não se detém 

do mesmo modo no objeto.

Por  sua  intuição  veemente  o  gênio  não  consegue,  de  acordo  com Schopenhauer, 

encontrar a justa medida, não consegue ser moderado, pois vê extremos em toda parte. O 

gênio conhece as Ideias perfeitamente, mas estas ofuscam o conhecimento do indivíduo, de 

modo que um gênio pode  conhecer  perfeitamente a  Ideia  de humanidade,  mas não saber 

discernir de modo claro as nuances de sua manifestação nos indivíduos, por isso tal indivíduo 

é facilmente enganado e se torna vitima dos astutos.

A partir da caracterização da figura do gênio com as consequências individuais do alto 

desenvolvimento da faculdade intuitiva que ofusca e negligencia os conhecimentos oriundos 

da via racional, podemos diferenciar o gênio do homem de talento, que possui as faculdades 

do conhecimento na medida necessária para a satisfação da vontade.

O talento  consiste  em  uma  coerência  e  penetração  superiores  do  conhecimento 

discursivo, o que faz com que o homem de talento pense mais rápido e com mais exatidão que 

a média; já o gênio vê o mundo de uma forma diferente dos demais, seu olhar penetra mais 

profundamente no mundo, por isso este aparece de forma mais objetiva que aos demais.
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A inteligência ajusta-se ao fim para que foi criada, é a mediadora dos motivos, percebe 

sempre e antes de tudo as relações diretas, indiretas ou meramente possíveis dos objetos com 

a  vontade,  o  que,  segundo  Schopenhauer,  se  torna  mais  patente  quando  observamos  os 

animais,  pois  estes  se  limitam às  relações  imediatas.  O que  não guarda  relação  com sua 

vontade não existe para os animais. Mesmo os animais mais inteligentes não se dão conta de 

uma série de fenômenos a sua volta, é interessante ver como um cachorro ou gato não se 

interessa e parece não ser afetado por variações que ocorrem às pessoas a sua volta quando 

suas ações não afetam diretamente sua vontade. Segundo Schopenhauer, com o ser humano 

normal as coisas se dão do mesmo modo. Os humanos possuem o adicional da racionalidade 

que oferece a todo momento objetos  do interesse do sujeito,  mas o que não tem relação 

mesmo que mediata com sua vontade não desperta a atenção do cérebro normal. “No homem 

normal se agregam às relações diretas as relações indiretas e até meramente possíveis com a 

vontade,  isto  é  certo,  mas  nem por  isso  o  conhecimento  deixa  de  limitar-se  às  relações” 

(SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XXXI, p. 409). Por isso o conhecimento do indivíduo 

normal, mesmo que dotado de um talento proeminente, não chega nunca à objetividade pura, 

pois sempre está em relação com sua vontade subjetiva. A força da intuição do ser humano 

normal, via de regra, se esgota assim que deixa de ser estimulada e movida pela vontade, 

carece de energia para operar por conta própria, não possui um fim próprio.

Mas a faculdade intuitiva possui um excedente em energia suficiente para provocar no 

cérebro uma imagem pura, objetiva, de modo involuntário, do mundo exterior. Tal imagem, se 

é inútil  para as intenções da vontade,  pode converter-se em um estorvo, pois  evita que o 

sujeito se concentre em seus interesses. Porém quando a intuição possui essa energia, existe 

pelo menos a disposição para a faculdade anormal da genialidade.

Diferente do talento, o gênio consiste em que a faculdade do conhecimento em um 

indivíduo  se desenvolveu em proporção maior que a exigida para o serviço da vontade, de 

modo que tal faculdade é dotada de uma energia e de uma atividade além do que a vontade 

pode consumir.  O gênio é,  portanto,  um excesso anormal  da inteligência,  que se põe em 

atividade de maneira involuntária no indivíduo e se aplica em conhecer o geral da existência, 

pondo-se a serviço da humanidade inteira, enquanto a inteligência normal se dedica ao serviço 

do indivíduo.

O  primeiro  efeito  produzido  por  esse  excesso  anormal  de  inteligência  se  dá  no 

conhecimento  mais  primitivo,  essencial  e  profundo,  o  conhecimento  intuitivo,  que  opera 
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gerando uma imagem para o sujeito. A genialidade se revela primeiramente e de forma mais 

direta por uma necessidade de se reproduzir em imagens o intenso conhecimento intuitivo 

objetivo surgido involuntariamente. Desse modo, segundo Schopenhauer, nascem os pintores 

e escultores. Este é o caminho mais curto entre a concepção genial e a criação artística, mas o 

mesmo com a pintura e a escultura é o que ocorre também com a poesia, a música e com a 

filosofia,  mas  o  procedimento  de  reprodução  por  meio  da  arte  da  imagem  intuída 

objetivamente não é tão simples e direto como nas artes plásticas.

A intuição,  segundo  Schopenhauer,  não  é  um  processo  puramente  sensorial,  pelo 

contrário, é uma operação da inteligência sobre meros dados sensoriais, que sem a inteligência 

jamais  se  tornariam  representações.  De  modo  que  a  verdadeira  natureza  de  tudo  o  que 

conhecemos nos é revelada pela intuição, resultando que o conhecimento da natureza esteja 

sempre condicionado pela inteligência. Qualquer noção, qualquer pensamento racional não é 

mais que uma abstração das representações intuitivas. Qualquer conhecimento ou sabedoria 

verdadeiros têm que arrancar seu conteúdo do conhecimento intuitivo. Da mesma maneira, 

toda obra de arte,  todo pensamento desinteressado, está sempre tocado por uma faísca do 

conhecimento  intuitivo,  supõe  necessariamente  uma  concepção  imagética.  Obras  que  se 

apoiam inteiramente  em conceitos  são,  segundo Schopenhauer,  apenas  obras  de  talento  e 

visam a satisfação de necessidades, a abstração não é fonte e conteúdo das obras geniais.

Interiormente,  na  consciência  individual,  o  segredo  da  genialidade,  segundo 

Schopenhauer, está em saber de que natureza são as coisas às quais o indivíduo dá verdadeira 

importância. A maioria das pessoas só leva a serio o próprio bem e o bem daqueles com quem 

tem relação, o que os incapacita para qualquer coisa que não vise esse interesse. Nada é capaz 

de substituir ou mudar de lugar o que para cada indivíduo, em seu íntimo é o sério, e sem a 

sinceridade de trabalhar em função do que para cada um é sério,  importante,  tudo sai  às 

metades e não se produz nada significativo.

Por não poder substituir o que para si é o sério, o importante, é que o homem de gênio, 

em geral, é um mal administrador dos seus interesses. O que é verdadeiramente sério para 

uma pessoa é o que atrairá sempre a força e a atenção de sua inteligência. Às pessoas para 

quem o sério não reside nas coisas pessoais e práticas, pessoas que fogem à normalidade, é 

dada a possibilidade da compreensão da essência do mundo e das coisas, e a reproduzi-las 

pela linguagem artística ou filosófica. Possuir como o ponto sério a se dedicar a atenção, o 

objetivo,  o  que está  fora  do indivíduo é  o  que  faz  desses  indivíduos  anormais,  “algo  de 
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estranho  e  contrário  à  natureza  humana,  quase  de  sobrenatural”  (SCHOPENHAUER,  A. 

MVR II, § XXXI, p. 418).

Tudo o que um sujeito assim, livre de interesses pessoais, produzir – poesia, quadros, 

meditações – será sempre o fim em si mesmo, sendo que para os demais é sempre um meio. O 

homem normal não busca mais que seu negócio, que um meio para prosperar, e via de regra o 

consegue, porque se acomoda aos gostos de seus contemporâneos. O que produz o estranho 

efeito de uma aristocracia intelectual com consequências práticas inversas: “enquanto a vida 

desses últimos está semeada de comodidades, a do gênio é com frequência miserável. Este 

sacrifica seu bem-estar pessoal ao fim objetivo, sem que possa fazer outra coisa, porque esse 

fim é para ele o sério” (SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XXXI, p. 418).

De um modo geral, segundo Schopenhauer, só é grande aquele indivíduo que em sua 

atividade teórica ou prática não persegue fins individuais, que não busca a satisfação dos seus 

interesses, mas que segue um fim objetivo. O valor da obra ou ação de um indivíduo com tais 

fins será grande independente do valor prático da obra ou ação, independente se no mundo 

efetivo tal obra ou ação seja considerada um equívoco ou um crime (a comparação com o 

artigo  publicado  pelo  jovem  Raskólnikov,  na  obra  Crime  e  Castigo,  de  Dostoiévski,  é 

inevitável), o indivíduo não está se guiando por seus interesses, mas sua inteligência está a 

serviço da humanidade. “O que é grande se reconhece a si mesmo em todas as coisas e, por 

conseguinte, no conjunto delas; não vive, como aquele, unicamente no microcosmos; vive, e 

onde há que reconhecê-lo verdadeiramente, no macrocosmos” (SCHOPENHAUER, A. MVR 

II,  § XXXI, p. 419). 

Tal afirmação caracteriza o gênio como um indivíduo que visualiza e vive a unidade 

metafísica dos seres, abre mão de sua individualidade para submergir no todo, o que fornece 

certo valor ético à concepção artística genial,  que rompe com o egoísmo. Segundo Alexis 

Philonenko, “o artista ou o homem de gênio – por oposição à condição ordinária subjugada 

sob o peso do egoísmo e do interesse – é a moralidade imediata”. Se, conforme veremos, a 

moralidade verdadeira consiste na dissolução do egoísmo por uma visão através do véu de 

Maia, o que para ser atingido exige grande esforço e sofrimento, “tanto o gênio como o artista 

se elevam sem esforço até ela” (PHILONENKO, 1989, p. 172).

Mas Schopenhauer frisa que a  maioria dos indivíduos jamais chegará a ser grande, 

pois a genialidade não é algo que dependa de uma decisão racional, mas depende de um modo 

particular de ver o mundo, vinculado à um caráter individual e que não pode ser adquirido por 
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nenhum estudo ou técnica; e mesmo o indivíduo genial não pode ser grande a todo o tempo, o 

interesse,  a  vontade,  sempre  reclama  a  direção  do  indivíduo.  Por  isso  o  gênio  sente  a 

necessidade de prestar  um serviço à humanidade.  Se a maioria das pessoas não consegue 

contemplar a natureza de modo desinteressado mais que em breve instantes, a obra de arte 

facilita tal acesso, “descobrimos mais facilmente a Ideia de uma obra de arte que na realidade. 

Se  examinamos  um quadro  ou  uma poesia,  o  que  nele  vemos  está  fora  de  toda  relação 

possível com a vontade” (SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XXX, p. 400). Além disso, com 

seu excedente intelectual desprendido do interesse, o gênio apresenta a Ideia que a natureza 

apenas balbuciava e não mostrava em toda perfeição, de modo que, segundo Schopenhauer, o 

gênio empresta seus olhos para o homem normal ver o mundo, “facilitando aos outros homens 

o acesso à Ideia pela realização de uma obra de arte que materializa a sua visão” (PERNIN, 

1995, p. 120). De modo que o serviço que o artista presta à humanidade é a facilitação da 

visualização  da  unidade  metafísica  do  Ser,  abrindo  o  caminho  para  a  possibilidade  da 

salvação. “A bela-arte espelha em seus objetos sub specie aeterni o sentido da ação virtuosa, a 

plena negação ascética da Vontade. A arte imagetiza o ato moral por excelência, a renúncia ao 

mundo e aos sofrimentos” (BARBOZA, 2005, p. 271).

Enquanto a visão corriqueira e a visão científica especializada, a consideração através 

do princípio de razão suficiente só encontra no mundo as relações, a utilidade; a contemplação 

artística traz outra possibilidade de compreensão, a visualização da unidade, a compreensão 

de que o querer para si só lesa o espetáculo do mundo visto de modo desinteressado. Tal modo 

de ver o mundo aponta a uma relação harmônica com a natureza, a constatação do parentesco 

metafísico entre as Ideias. A observação contemplativa da natureza abre o caminho para a 

atitude ética de não ver a representação como um objeto para a satisfação individual, o que 

transforma também a relação com os demais animais: “Um animal exótico é contemplado a 

distância pelo indivíduo supra-humano como uma espécie sui generis digna de consideração 

desinteressada, enquanto para o indivíduo ordinário é motivo para diversão ou para algum 

tipo de atividade, razão por que pode rapidamente procurar a aproximação dele para provocá-

lo,  tentando saber  as  suas  reações”  (BARBOZA, 2005,  p.  235).  A visualização  do  gênio 

através do princípio de razão suficiente, o desinteresse na contemplação permite encontrar 

satisfação, até mesmo felicidade, na simples observação do mundo, por isso Schopenhauer 

exclama: 
Que grande artista é a natureza! O último rincão de terra não cultivado, que se torna 
silvestre, isto é, que fica abandonado à natureza, livre da rude mão do homem, ela o 
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adorna em seguida com delicado gosto, o cobre de plantas, flores e arbustos de graça e 
simplicidade  naturais,  e  cuja  encantadora  distribuição  em  grupos  é  eloquente 
testemunho de que tudo aquilo não cresceu sob a férula do grande egoísta, mas que a 
natureza o administra livremente (SCHOPENHAUER A. MVR II, § XXXIII, p. 441). 

A beleza  de  um  objeto,  de  acordo  com  Schopenhauer  está  na  facilidade  que  o 

observador encontra em atingir a Ideia expressa naquela representação, facilidade que varia de 

acordo com o grau quantitativo de intelecto no sujeito, de modo que, como tudo expressa uma 

ideia, não existe objeto feio, e toda a natureza permite a sua contemplação estética. “Se há 

certos  animais  que  sempre  nos  parecem  feios,  isso  não  se  deve  a  que  falte  em  sua 

manifestação objetiva a ideia, mas sim que, por uma inevitável associação de pensamentos, os 

comparamos  com outras  coisas,  e  dessa  comparação  resulta  aquela  fealdade”  (SIMMEL, 

2011, p. 120).

Essas  considerações  acerca  da  contemplação  desinteressada  do  gênio  e  sua 

comunicação através das obras de arte, levam a uma atitude contemplativa, a um abrir mão do 

domínio do homem sobre a natureza, algo que, nesse estágio, se dá apenas nos momentos de 

contemplação  e  principalmente  para  os  indivíduos  geniais,  mas  a  ética  schopenhaueriana 

mostrará o fundamento e o exemplo de seres humanos que, visualizando a unidade metafísica 

do ser, abrem mão do seu egoísmo e reconhecem uma profunda irmandade com os demais 

animais, a ética para Schopenhauer não se restringe aos seres humanos.

3.2 A ética: o Eu anula a diferença com os outros Eus

O  movimento  operado  por  Schopenhauer  para  defender  que  há  uma  Unidade 

metafísica  da  natureza  o  conduziu  a  uma  naturalização  do  ser  humano.  Partindo  da 

constatação  do  limite  da  racionalidade,  o  filósofo  encontrou  no  sentimento  íntimo  de 

incompletude, na carência íntima que impele o indivíduo à ação, o fundo metafísico. Para 

ampliar  a  descoberta  íntima precisou  reconhecer  que  toda  a  natureza,  que  tudo o  que  se 

movimenta  no  mundo,  consciente  ou  inconscientemente  o  faz  por  ter  em  seu  centro  a 

incompletude, a vontade de ser, a imperfeição.

Contrariando totalmente a atitude filosófica ocidental,  que percebia no mundo uma 

perfeição, um movimento em direção a uma finalidade, uma ordem racionalizável, e apenas 

no ser humano, a criatura decaída por haver provado do fruto do conhecimento, a imperfeição, 

a vacilação, mas que, em contrapartida, é dotada da razão e do livre-arbítrio, e que fazendo 

bom uso deles, compreendendo bem a natureza, poderia se reconciliar na perfeição, encontrar 

a ordem das coisas e suprir sua carência,  agir  com retidão em harmonia com uma ordem 

divina; para Schopenhauer a imperfeição íntima do ser humano é a imperfeição do mundo, é o 
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motor  de  todas  as  coisas.  “Metafisicamente,  o  mundo  é  imperfeito  no  sentido  estrito  de 

imperfectum; está de princípio a fim inacabado e não é senão uma tendência ao acabamento. 

Não existe nenhum ser que seja em primeiro lugar um ser (ens) se por ser queremos entender 

a coisa acabada, 'perfeita'; o ser é originalmente desejo de si” (PHILONENKO, 1989, p. 288).

Nessa Unidade metafísica da imperfeição a razão foi despotencializada. Não há uma 

razão pura prática que dite ao ser humano a forma que ele deve agir para agir bem, a razão 

possui apenas um caráter instrumental, é uma ferramenta para alimentar o desejo de ser do 

humano,  de  acordo  com  o  filósofo,  “a  inteligência,  como  as  garras  e  os  dentes  é  um 

instrumento  para  o  uso da Vontade”  (SCHOPENHAUER,  A.  MVR II,  §  XXXI,  p.  434), 

ficando  vedado  por  esse  caminho  o  acesso  ao  incondicionado,  à  ordem das  coisas  e  ao 

autoconhecimento.  “Nossa  faculdade  de  conhecimento  está  dirigida  inteiramente  para  o 

exterior, coisa lógica, sendo, como é, o produto de uma função cerebral, criada unicamente 

com a vista da conservação do indivíduo e na forma que sirva para achar os alimentos a 

apoderar-se da presa, tudo o qual é causa de que o homem não conhece a si mesmo mais que 

como indivíduo, tal como se oferece à percepção exterior” (SCHOPENHAUER, A. MVR II, 

§ XLI. p. 545).

Mais  do  que  não  permitir  o  acesso  do  ser  humano  à  metafísica,  a  razão  é  um 

empecilho também em relação à ética, pois as ações com fundo moral dependem da intuição 

da unidade metafísica dos seres, depende de uma compreensão do que a inteligência impede 

de ver através de si. É pelo princípio de razão suficiente que o Ser uno aparece como múltiplo 

ao sujeito, a inteligência impossibilita o ser humano de ver as coisas como são em-si, dando-

lhe a ilusão de que o indivíduo é uma existência separada dos outros seres e em competição 

com os demais, sendo essa ilusão a fonte do egoísmo e do conflito nos seres conscientes.

O caráter instrumental da razão fecha as portas para a razão prática e coloca os seres 

humanos na mesma situação que os demais seres, em uma imperfeição sem fim e com uma 

ferramenta ineficaz para superar tal imperfeição, por possuir apenas a função de alimentá-la. 

“Podemos  reprovar  a  Schopenhauer  a  naturalização  da  ética,  ao  reunir  em  um  mesmo 

pensamento  o  destino  como  ausência  de  fim  da  planta,  do  animal  e  do  homem.  É  a 

consequência direta de seu rechaço do primado da razão prática” (PHILONENKO, 1989, p. 

239).  Não sendo o humano uma criatura  de razão  destinada  a  compreender  a  ordem das 

coisas, mas um animal um pouco mais complexo intelectualmente, lutando por sua existência 

ao lado de outros seres em diferentes graus de individualidade mas que, com todas as forças e 
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ferramentas de que são dotados almejam o mesmo fim sem fim, a existência; a ética não se 

encerra nas relações humanas.

Sendo  o  sofrimento  uma  característica  presente  em  diferentes  graus  também  nas 

demais  objetivações  da Vontade,  também nas  existências  não humanas,  principalmente as 

animais  que,  dotadas  de consciência  também o são da dor;  o  ser  humano,   que possui a 

capacidade de reflexão (mesmo que despotencializada pelo filósofo),  precisa  considerar  o 

sofrimento de todos os seres se quer medir suas ações, se quer compreender um pouco melhor 

como se dá esse eterno conflito pela existência e, por essa compreensão se afastar em algum 

grau do campo de batalha. Porém é inegável para Schopenhauer que é no ser humano onde a 

Vontade se objetiva em um maior grau de perfeição, o que leva a consequência de que os 

humanos são as criaturas que mais sofrem, as mais necessitadas, a ética não é simplesmente 

naturalizada por Schopenhauer,  é preciso considerar os diferentes graus de objetivação da 

Vontade, o ser humano não é apenas mais um animal, mas um animal que, por seu maior 

desenvolvimento intelectual, por não estar restrito ao presente, mas poder refletir acerca do 

passado e do futuro, sofre mais do que qualquer outro ser, e isso tem que ser levado em conta, 

como  também  tem  que  ser  levado  em  conta  o  fato  de  o  egoísmo  ganhar  proporções 

aterradoras no mais alto grau de objetivação da Vontade.

Os seres que conhecem só o fazem por meio da pressuposição do tempo e do espaço, 

que possibilita a pluralidade do que em si é uno, pelo princípio de individuação. Em virtude 

desse modo de conhecimento a Vontade aparece na pluralidade de indivíduos, mas esta não 

concerne à sua essência. Internamente cada indivíduo percebe a Vontade inteira e indivisa, 

encontrada de modo imediato apenas no seu interior, todos os demais indivíduos aparecem-

lhe apenas como representações, de maneira mediata, dependente da cognição do sujeito do 

conhecimento, de modo que se sua consciência individual desaparecesse, a existência ou não 

dos demais seres lhe seriam indiferentes. Cada indivíduo, então,  encontra em si mesmo a 

Vontade de vida, o em-si do mundo, e vê os demais apenas como objetos, cada um faz de si, 

por isso, “o centro do universo, antepondo a própria existência e o bem-estar a tudo o mais, 

sim,  do  ponto  de  vista  natural,  está  preparado  a  sacrificar  qualquer  coisa,  até  mesmo  a 

aniquilar o mundo, simplesmente para conservar mais um pouco o próprio si-mesmo, esta 

gota no meio do oceano” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 61, p. 427).

No ser humano, consciência com o mais alto grau de elevação, também o egoísmo se 

elevou sobre  o  das  demais  espécies  animais,  fazendo  com que  cada  indivíduo esteja  em 
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constante  luta  com  os  demais  pela  obtenção  de  pequenos  prazeres  individuais,  não  se 

importando com o destino do restante dos seres que lhe aparecem como objetos, sendo o ser 

humano capaz de aniquilar a existência de outros fenômenos apenas para aumentar um pouco 

o seu prazer individual.

De acordo com Schopenhauer  a natureza se  contradiz  a  si  mesma quando fala  do 

centro ou da periferia, do interior ou do exterior. O centro de gravidade da Vontade está em 

cada indivíduo, cada um é a Vontade em sua totalidade, cada um quer para si e se afirma nesse 

querer na medida de suas forças. “Assim, quando fala por boca do indivíduo, ainda que este 

seja um verme, o que diz é isto: 'Sou o todo de tudo; no mundo nada há de mais importante 

que minha própria conservação. O demais pode ser aniquilado, porque não significa nada'” 

(SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XLVII, p. 668). O problema é que existem tantos centros 

de gravidade quanto existem indivíduos e cada um  considera o mundo, visto como periferia, 

como não-eu, apenas como objeto para sua satisfação, para a garantia de sua existência. Todos 

os  indivíduos  são  como  gotas  no  oceano  mas  creem ser  o  sustentáculo  do  mundo,  pois 

carregam todo o mundo como representação. Para cada indivíduo, apenas o si mesmo possui 

existência própria, e o si mesmo quer satisfazer se às custas do mundo, por isso não abre mão 

do conflito com as demais individualidades. 

A inteligência, que a primeira vista poderia ser a via do acordo, a possibilidade de que, 

por uma combinação racional se cesse o conflito e que, pelo menos nas existências racionais 

cultivadas,  na  civilização,  a  paz  e  a  cooperação  substitua  o  egoísmo,  não  se  mostra  tão 

poderosa. “A tristeza do filósofo se vê aumentada pela comprovação de que a  inteligência 

multiplica  a  força do egoísmo.  A falta  mais  grave consistiria  em crer  que,  apesar  de seu 

absurdo metafísico, o egoísmo não é inteligente; é tudo o que queira menos uma tolice, posto 

que sem o apoio da inteligência não poderia desenvolver-se” (PHILONENKO, 1989, p. 240). 

A inteligência  em seus  variáveis  graus  aumenta  a  complexidade  do  egoísmo,  instaura  a 

dissimulação e o surgimento do luxo, sua função orgânica é a satisfação da necessidade no 

indivíduo. A interpretação metafísica que Schopenhauer apresenta trás em si uma dificuldade 

tremenda: o filósofo intenta defender para os seres inteligentes que a inteligência não é assim 

tão inteligente,  mas que,  pelo contrário,  para se conhecer  o que o mundo é de fato,  se é 

necessário  uma abstração  da inteligência,  o  que  o mundo é  precisa  ser  sentido,  já  que a 

inteligência,  a  razão  é  insuficiente  para  tal  conhecimento,  imbuída  pelo  princípio  de 

individuação, dela só se emanará egoísmo, de onde nenhuma virtude pode brotar.
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Schopenhauer se levanta contra a história da filosofia ocidental que, por mais que não 

tenha ignorado o sofrimento e a maldade no mundo, a tendência do ser humano em satisfazer 

seus  desejos  imediatos,  sempre  postulou  uma  razão  conciliadora,  capaz  de  estabelecer  a 

ordem das coisas, a filosofia sempre buscou apresentar uma saída otimista para a desarmonia 

no mundo, uma lei e uma finalidade para a existência. Mas ofuscadas pelo princípio de razão 

suficiente tais construções teóricas são apenas um tributo da Vontade a si mesma, uma ode ao 

egoísmo que promete felicidade aos indivíduos que continuam afirmando sua individualidade:
É o otimismo, no fundo, o imerecido elogio que o verdadeiro criador do mundo, a Vontade 
de viver, se tributa a si mesma quando se olha satisfeita de sua obra, de onde se infere que 
tal doutrina não só é falsa, como também imoral, ao apresentar a vida como um estado 
invejável, cujo fim é a felicidade. Partindo desta crença, cada homem crê ter pleno direito à 
felicidade e aos gozos, e se não os obtém, como acontece na maioria dos casos, se figura 
que foi  enganado e falhou o fim de sua existência (SCHOPENHAUER, A.  MVR II,  § 
XLVI, p. 650).

Schopenhauer se propõe a traduzir em linguagem racional, ou seja conceitual, abstrata, 

filosófica,  um  conhecimento,  ou  um  sentimento  de  que,  driblando  o  princípio  de  razão 

suficiente se pode descobrir a verdade de que a inteligência turva o mundo com o Véu de 

Maia, alimenta o egoísmo quando propõe um fim a ser perseguido pelo indivíduo, a filosofia 

de  Schopenhauer  visa  caracterizar  a  dissipação dessa ilusão,  mostrar  que  não há um fim 

ultimo,  que  a  racionalidade  do  mundo  é  apenas  o  modo  fenomênico  de  considerá-lo,  a 

filosofia de Schopenhauer tem o intuito de dissipar a esperança humana em uma recompensa, 

em uma paz duradoura advinda da força de suas faculdades racionais. Essa desesperança só 

pode surgir no ser humano que, pela faculdade racional pode compreender o todo da vida, 

mas só o pode fazer por um extravio contra natural da razão, que  oferece enfim, a visão do 

consolo. Mas fazendo isso por meio da linguagem conceitual o filósofo não pode moralizar, 

não pode fazer com que as pessoas dissipem tal ilusão, a filosofia mantém uma atitude teórica.

Alexis Philonenko afirma que a fundamentação ética da filosofia schopenhaueriana, o 

quarto momento do seu pensamento, é uma fenomenologia da vida ética. Tendo constatado a 

verdade  de que  os  grandes  pensamentos  não  procedem da  razão  mas  do  coração,  afirma 

Philonenko  parafraseando  Vauvenargues,  a  fenomenologia  da  vida  ética  pode  almejar 

apresentar  uma  compreensão  da  vida  humana.  Fenomenologia,  o  comentador  define  o 

conceito de J. H. Lambert, seria uma doutrina da aparência. Imbuído da descoberta metafísica 

da  coisa-em-si  como  Vontade,  Schopenhauer  penetra  na  aparência  para  mostrar  a  sua 

aparência, para mostrar a ausência de fim dos fenômenos. Se a razão foi despotencializada, o 
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discurso filosófico não pode moralizar, não pode transformar a conduta dos seres humanos, 

mas apenas descrever e interpretar os fenômenos à luz da verdade retirada de outra fonte. “Há 

que renunciar por completo guiar a vida humana; com esta única ressalva: a descrição pode 

conduzir-nos, se a efetuamos com seriedade, a modificar por nós mesmos nossa concepção de 

vida e a descobrir, ao fazê-lo, outra maneira de existir” (PHILONENKO, 1989, p. 233).

A fenomenologia da vida ética, de acordo com Schopenhauer, poderia ser chamada de 

filosofia  prática,  mas  a  filosofia  é  sempre  teórica,  mantém  uma  atitude  puramente 

contemplativa. Assim como nas outras considerações, a filosofia moral de Schopenhauer não 

prescreve, não é moralista, mas apenas descreve como se dão os diferentes fenômenos da 

conduta  humana,  interpretando-os  a  partir  do  conhecimento  íntimo  da  vontade  no 

autoconhecimento, buscando compreender em quais fenômenos existe um fundamento moral, 

e qual este fundamento, o que motiva tais ações. “A virtude é tão pouco ensinada quanto o 

gênio; sim, para ela o conceito é tão infrutífero quanto para a arte” (SCHOPENHAUER, A. 

MVR I, § 53, p. 353-4). 

Schopenhauer não busca,  através de sua consideração ética encontrar um modo de 

tornar os homens bons, de moldar seu caráter. O caráter de cada um é atemporal e imutável, 

não pode ser moldado pelo conhecimento. O que a filosofia pode fazer é encontrar o fundo 

das ações éticas que existem no mundo, e através deste explicar o fenômeno de indivíduos 

que não modificam seu caráter a partir de algum dogma (apesar de poderem se utilizar dos 

dogmas como justificação abstrata desse conhecimento que é antes um sentimento, pois não é 

passível de comunicação), mas suprimem seu caráter a partir de um conhecimento intuitivo 

não comunicável em linguagem racional, a partir da visualização da unidade metafísica do 

mundo em algum grau.

 A consideração  ética  de  Schopenhauer  não  apresenta  deveres  para  tornar  um ser 

humano virtuoso, pois como vimos os seres humanos nada mais são do que objetivações da 

Vontade una e, ao contrário do que pensou a tradição ocidental, a razão, a inteligência é um 

instrumento para satisfação da vontade no indivíduo, não pode moldar o querer, que em si é 

livre de qualquer razão suficiente.  “À luz de toda nossa visão,  contudo, a Vontade é  não 

apenas livre, mas até mesmo todo-poderosa. Dela provém não só seu agir, mas também seu 

mundo” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 53, p. 355). O livre-arbítrio fica, na doutrina de 

Schopenhauer, restrito à coisa-em-si, os seus fenômenos, mesmo os iluminados pelo mais alto 

grau de inteligência, são determinados pela necessidade, submetem-se ao princípio de razão, e 



87

tem a inteligência como ferramenta para essa submissão.

Se o tempo e o espaço são formas  a priori  do conhecimento, inserido ao fenômeno 

pelo aparato cognitivo do sujeito, pertencem ao modo de se conhecer as coisas e não às coisas 

mesmas, não se leva em conta o vir-a-ser quando se trata de ética, o caráter não é construído 

temporalmente  a  partir  dos  conhecimentos  racionais.  A filosofia  tem  por  objeto  o  que 

permanece em meio ao devir fenomênico, ao que é sempre igual a si, as Ideias. “A filosofia, 

como a arte, procede de tal conhecimento. Ora, como veremos neste livro, também é desse 

conhecimento  que  procede  aquela  disposição  de  espírito,  única  que  produz  à  verdadeira 

santidade e à redenção do mundo” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 53, p. 357).

O  mundo  como  representação  aparece  como  um  espelho  da  Vontade  em  suas 

objetivações iluminadas pela inteligência, e através deste a Vontade conhece a si mesmo em 

diferentes graus de distinção, chegando a sua máxima elevação no ser humano, através do 

qual pode se autoconhecer por um olhar do conjunto de suas ações, por uma consideração 

abstrata de si. A Vontade é independente do conhecimento, é um ímpeto cego e irresistível, 

conforme  o  constatamos  no  mundo  inorgânico,  no  reino  vegetal  e  no  funcionamento 

vegetativo dos animais, incluso os seres humanos. Através do conhecimento, do surgimento 

do mundo como representação, os indivíduos passam a ter graus de consciência daquilo que a 

vontade é e quer em suas ações conscientes, e o que ela quer é a vida e o mundo tal qual é, um 

espelho do seu querer, os indivíduos que vêm ao mundo, determinados pela causalidade são 

impulsionados por esse ímpeto à vida, querem independente de conhecer o que querem, mas 

os seres humanos estão dotados da faculdade intelectual em um grau que o permite conhecer a 

vida como um todo.

Por ser o grau de perfeição mais acabado de objetivação da Vontade, o ser humano 

atinge pela visão do todo da vida, a consciência abstrata da morte, o que lhe proporciona um 

maior  grau de  sofrimento,  mas  é  também o que impulsiona  à  filosofia,  à  tentativa de se 

autoconhecer, gerando as mais variáveis fundamentações da existência, bem como as religiões 

e  superstições,  tentando satisfazer  a  necessidade metafísica dos homens em seus  diversos 

graus de inteligência. Schopenhauer compara o mundo como representação com um espelho 

que  acompanha  a  Vontade  de  modo  inseparável,  independente  dos  indivíduos  que  o 

representem. Por isso, onde houver Vontade, haverá vida, e enquanto estivermos preenchidos 

pela Vontade de vida a vida é certa. Os indivíduos nascem e morrem, mas estes são apenas 

fenômenos, existem apenas para o conhecimento e o princípio de individuação, a Vontade não 
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é afetada pelos fenômenos, como também não o é o sujeito do conhecimento, o espectador 

dos fenômenos, que está alheio ao princípio de razão suficiente. Nascimento e morte, então, 

pertencem apenas ao fenômeno no tempo, no espaço e na causalidade,  para o sujeito que 

conhece, e através destas formas, que garantem a individuação, é que há o nascer e perecer 

individuais.

A fenomenologia de Schopenhauer mostra que, para a Vontade que se faz visível, o 

indivíduo  é  apenas  um  exemplar  da  espécie,  por  meio  do  qual  as  Ideias,  objetivações 

adequadas da Vontade, se fazem visíveis de um modo mais ou menos adequado no mundo da 

efetividade.  Por  isso  o  indivíduo  pode  perecer  sem  prejuízo  para  o  todo,  desde  que  a 

existência de sua espécie esteja garantida. “Pois não é este, mas exclusivamente a espécie, que 

merece os cuidados da natureza,  a qual,  com toda seriedade,  obra por sua conservação e 

prodigamente se preocupa com ela mediante o excedente bizarro de sêmens e grande poder do 

impulso  de  fecundação”  (SCHOPENHAUER,  A.  MVR I,  §  54,  p.  359).  À natureza  não 

importa  que o indivíduo sucumba das maneiras  mais  insignificantes,  desde que ele  tenha 

cumprido sua função de mantenedor da espécie, desde que ele dê seu impulso para que a roda 

da vida temporal continue a rodar, cada indivíduo, cada objetivação da Vontade é apenas um 

modo de configuração, um exemplar mais ou menos perfeito da Ideia que aparece no espelho 

da representação.

O indivíduo é destinado por natureza a sucumbir assim que cumpra sua função para a 

espécie. A natureza, segundo Schopenhauer, é sempre honesta e se mostra ingenuamente. Para 

ela apenas as Ideias têm realidade, os indivíduos são apenas seu reflexo e devêm enquanto a 

eterna Vontade de vida, que quer a vida a todo custo, mantém o mundo como representação, 

seu  reflexo  na  parede  da  caverna  da  representação,  um teatro  de  acontecimentos  que  se 

mantém enquanto houver um olho para apreciar o espetáculo.

O ser humano é a natureza mesma, em seu grau mais elevado. Um indivíduo que 

apreendeu este ponto de vista pode se consolar perante a morte com a consideração de que a 

vida da natureza sempre continua. O mundo se efetiva através de uma guerra em que as Ideias 

perfeitas  e  imutáveis  disputam a  matéria  para  se  objetivar,  por  isso geração  e  morte  são 

essenciais aos fenômenos da Vontade, pois a vida consiste em uma alteração constante da 

matéria sob a permanência da forma, são tentativas e erros de satisfação de contentamento do 

ser, de uma Vontade cega, que sempre quer mais. Para que um indivíduo se mantenha se é 

necessário a alimentação para a renovação de seus tecidos, de modo que a geração só se difere 
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da alimentação em graus. Da mesma maneira, o indivíduo precisa excretar a matéria que é 

substituída pela renovação, de modo que a morte também só se diferencia da excreção em 

graus. Em um olhar universal a geração e a morte são dois lados do processo de renovação da 

espécie para que esta se mantenha sempre jovem, em meio a uma situação de guerra pela 

matéria em que o indivíduo é sempre perecível, em um mundo que é o espelho visível da 

Vontade e suas Ideias, eternamente jovens.

Desse ponto  de vista  é  tão absurdo desejar  a  conservação de uma individualidade 

quando esta é constantemente substituída por novos exemplares, quanto é absurdo buscar a 

conservação da matéria  excretada  pelo corpo durante  sua vida.  Em relação  à  consciência 

individual esta é, segundo Schopenhauer, interrompida diariamente pelo sono, e a morte é 

apenas um sono na qual a individualidade é esquecida, tudo o mais permanece desperto.

Schopenhauer  explica  que  a  forma  da  vida,  ou da realidade,  é  apenas  o presente. 

Passado e futuro só existem como conceitos para o conhecimento regido pelo princípio de 

razão, o aparato cognitivo humano é quem permite o armazenamento de lembranças acessadas 

pela abstração e o pensamento do futuro também é uma conceituação. Só o presente sempre 

existe para o sujeito do conhecimento, que está alheio ao tempo. Quando pensamos em todas 

as existências que já se foram, bem como em nosso passado, ficamos a questionar para onde 

foram tudo isso, mas segundo Schopenhauer, isso é apenas uma consideração do conhecer 

destituído de volição à  contemplar  a  Vontade no espelho da representação abstrata  ou da 

fantasia, as individualidades devém como aparências, apenas o presente é real e o sujeito do 

conhecimento alheio ao tempo o contempla.

Essas considerações acerca do passado, de acordo com Schopenhauer, mostram que a 

existência é independente do tempo e é como que lançada a ele. O sujeito não está no tempo, 

o pressupõe. O objeto é compreendido no tempo, e seu ponto de contato com o sujeito, que é 

independente, é sempre o presente. Os objetos reais, objetivações da Vontade no espaço e 

tempo se apresentam ao sujeito apenas no presente e de modo fugidio. Passado e futuro só 

existem na consciência humana enquanto pensamento ou fantasia. Por outro lado, à mirada 

metafísica, alheia ao princípio de razão, o mundo é único e permanente.

Ao sujeito do conhecimento, sustentáculo do mundo como representação, ao qual a 

forma espaço temporal  é  pertencente,  é  alheia  toda forma de representação,  mas  como o 

sujeito do conhecimento precisa se identificar a um sujeito do querer, um eu corpóreo que 

permite a representação pela intuição, só se conhece como indivíduo. Porém, ao sujeito do 
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conhecimento, independente da consciência individual diz respeito apenas o tempo presente, 

de modo que o indivíduo que atinge esse conhecimento consola-se perante à transitoriedade 

de  consciências.“Para  sempre  sou  o  senhor  do  presente  e  ele  me  acompanhará  por  toda 

eternidade como minha sombra; por isso não me assombro e pergunto de onde ele veio, e 

porque ele é, precisamente agora” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 54, p. 363). O futuro e o 

passado existem apenas enquanto pensamento e o presente é a única forma em que a Vontade 

aparece. O tempo pode ser visto como um círculo em que no ponto superior toca o sujeito, 

que por isso não participa do tempo, que no presente apresenta ao sujeito os objetos em uma 

infinita repetição do mesmo tema.

De  acordo  com  Schopenhauer,  quem  está  satisfeito  com  a  vida,  quem  a  afirma 

conscientemente, pode ter a certeza de que a morte é uma ilusão. Porém cada um conecta o 

presente à sua individualidade, considerando como se quando aquela desaparecer o presente 

desapareceria por completo, restando apenas o passado e o futuro. Schopenhauer compara 

esta ilusão originada do princípio de individuação com a sensação de que no globo terrestre 

toda posição é a de cima. Temer a morte porque ela nos arrebata o presente é o mesmo que 

temer deslizar para baixo no globo terrestre redondo, enquanto uma individualidade existir 

seu tempo é o presente, passado e futuro são modos de uma consciência individual ponderar 

as coisas. A objetivação da Vontade permanece sempre no presente, independente de quais 

consciências individuais se conectam ao sujeito do conhecimento, do modo particular como a 

vontade se torna autoconsciente em cada ocasião.

O conhecimento abstrato humano,  fugindo da determinação do presente  formula o 

conhecimento abstrato de que as individualidades  morrem, perecem, pois seus fenômenos 

nascem e morrem na torrente da causalidade, o humano tem o conhecimento de que é mortal, 

mas a natureza não erra e segue sua marcha segura e certa. Em cada animal a natureza tem o 

seu  centro,  uma  consciência.  Cada  exemplar  encontra  seu  caminho  para  a  existência  e 

encontrará a saída. O animal vive sem temor e sem cuidado diante da aniquilação, sustentado 

pela consciência de que é a natureza e como ela é imperecível.  Só o ser humano carrega 

consigo através de conceitos abstratos a certeza da morte, mas não a traz à consciência a todo 

momento. Como em todo animal, reina uma segurança, nascida da consciência íntima de que 

ele é a natureza mesma, portanto, imortal. Por isso o ser humano vive como se fosse viver 

eternamente, se dedica calmamente à sua conservação. Apesar de todo o temor da morte o ser 

humano coloca esse conhecimento abstrato de lado, como o faz com as verdades teóricas não 
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aplicáveis à práxis, e vive com a tranquilidade natural a todo animal.

O  conhecimento  filosófico  permite  que  o  indivíduo  tome  clara  consciência  da 

permanência do ser com a morte individual, o sentimento que todo indivíduo traz em seu 

íntimo passa de  um sentimento  íntimo à consciência  distinta  de que embora o fenômeno 

particular da Vontade inicie e finde temporalmente, como coisa-em-si, a Vontade mesma, em 

nada é afetada, da mesma forma que o correlato de todo objeto, o sujeito que conhece, não é 

afetado por suas formas de conhecimento. Porém o egoísmo individual não pode encontrar 

consolo a seu desejo infinito de afirmar-se, nesta verdade trazida à consciência, mais que na 

certeza que possui imediatamente que com sua morte a natureza toda continua sua existência 

inabalável, pois tal conhecimento é apenas a consideração objetiva deste conhecimento que 

todos já trazem em seu íntimo. O ser humano é dotado de um modo de conhecimento que o 

permite  conhecer o que as coisas são em Ideia,  a imutabilidade e eternidade do ser,  mas 

percebe também a sua finitude enquanto indivíduo, que por seu grau de individualidade é 

como  se  fosse  uma  Ideia  particular,  mas  finito,  não  é  partícipe  enquanto  consciência 

individual dessa ordem das coisas. O humano é uma ideia traída, pois é temporal, efêmero 

como todo fenômeno.

Apenas como fenômeno um indivíduo é transitório, como coisa-em-si é permanente, 

do mesmo modo que apenas como fenômeno o indivíduo é diferente das outras coisas do 

mundo. A morte apenas retira do indivíduo a ilusão que o separava dos outros seres, como 

coisa-em-si  o  indivíduo  permanece  em  tudo  o  que  resta.  Essa  certeza  intima,  trazida  à 

consciência  pelo sujeito do conhecimento,  que anima o ser humano para que continue se 

empenhando mesmo com o conhecimento da transitoriedade do seu ser. Mas nada impede que 

quando  o  indivíduo  tenha  que  encarar  a  morte  de  frente  não  trema perante  a  certeza  da 

supressão de sua individualidade. Pelo tempo em que o indivíduo se dirigia à vida era apto a 

reconhecer  sua  imortalidade,  mas  seu  apego  à  vida  o  impede  que  se  desfaça  da 

individualidade com tranquilidade.

Um  conhecimento  filosófico  da  essência  do  mundo  pode  auxiliar,  segundo 

Schopenhauer a que o indivíduo supere o terror do medo da morte se este for capaz de superar 

o sentimento imediato com a consideração racional, e o indivíduo coloca-se no ponto de vista 

do todo e não teme mais a morte individual. Este é o ponto de vista da completa afirmação da 

Vontade de vida,  pois a Vontade afirma a si mesma, em sua objetidade. Sua essência lhe é 

dada a si mesma como representação e tal conhecimento não é um obstáculo para o querer, 
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mas a vida enquanto conhecida é também desejada. Se enquanto ímpeto cego, irracional, a 

existência era buscada, com o conhecimento, conscientemente, a vida é desejada.

O oposto desse ponto de vista é o da negação da Vontade de vida. O conhecimento 

pode levar a Vontade a findar o ímpeto, e os diferentes objetos não lhe são mais motivos para 

pôr o caráter em movimento, o conhecimento da essência do mundo é um quietivo para a 

Vontade  que  por  sua  liberdade  se  suprime  a  si  mesma  naquele  indivíduo.  Porém  o 

conhecimento que pode levar a Vontade, no indivíduo a decidir pela sua afirmação ou negação 

é  um conhecimento  vívido  imediato  e  que  não  pode  ser  comunicado  por  dogmas,  mas 

expresso  em  condutas.  Não  é  um  conceito  comunicável  o  que  possibilita  à  Vontade  a 

compreensão  de  sua  essência  em  um  indivíduo  humano.  O  conceito  está  submetido  ao 

princípio de razão suficiente e só atua a serviço da Vontade. O conhecimento da sua essência 

que atua como motivo ou quietivo da Vontade autoconsciente se dá como por graça, quando 

sem uma causa eficiente, o intelecto trai a sua função vital e revela à Vontade, o todo da vida. 

“Esta [a Vontade] é quem, por sua influência imediata, secreta e tirânica sobre a inteligência, 

não lhe permite tirar-se a venda dos olhos” (SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XLVII, p. 

669).  É  por  isso  que  a  função  da  filosofia,  de  acordo  com o  filósofo,  não  ultrapassa  a 

descrição e interpretação dos fenômenos originados desse conhecimento imediato, não tem o 

poder de provocá-lo nos seres humanos, não pode despertar a moralidade por si só (mas pode 

auxiliar o indivíduo em seu mergulho em si mesmo, no autoconhecimento).

O único caso em que a liberdade entra em cena no mundo fenomênico, de acordo com 

Schopenhauer  é  o  caso  em que  a  Vontade  decide-se  por  sua  negação  em um indivíduo, 

apresentando o contraditório fenômeno de um indivíduo configurado para querer mas que não 

é afetado por motivos. Além desse caso não há liberdade no mundo fenomênico, a Vontade, 

pelo contrário, é sempre livre. A liberdade da Vontade segue-se de que ela foi identificada à 

coisa-em-si,  o  conteúdo  de  qualquer  fenômeno,  que  conhecemos  apenas  sua  aparição 

submetida ao princípio de razão suficiente, em suas quatro figuras. Algo é necessário quando 

é consequência de um fundamento dado, e tudo o que é fenômeno para um sujeito aparece por 

um lado como fundamento e por outro como consequência de uma causa suficiente, de modo 

que tudo o que é considerado sob o principio de razão suficiente vem a ser com absoluta 

necessidade,  a  liberdade  é,  de  acordo  com  Schopenhauer,  negativa,  é  a  negação  da 

necessidade. A necessidade de todo fenômeno pode ser demonstrada, pois é sempre possível 

encontrar seu fundamento, a causa suficiente imediatamente anterior a seu desenrolar. Nesse 
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quesito não há nenhuma exceção, pois o princípio de razão suficiente é válido irrestritamente.

Cada coisa, como fenômeno é absolutamente necessária, é consequência de uma causa 

suficiente que surge imediatamente anterior à sua efetivação. Mas em si cada fenômeno é 

objetivação  da  mesma  Vontade,  que  é  integralmente  livre.  O  fenômeno  é  inteiramente 

determinado pela cadeia de fundamentos e consequências, mas a existência desse objeto, a 

Ideia da qual é objetivação, o grau de energia objetivado nesse fenômeno, é a Vontade e, como 

tal,  poderia não existir ou ser completamente outro, mas, caso isso ocorresse, a cadeia da qual 

é  membro também seria  outra.  Porém, quando o objeto surge como consequência  de um 

fundamento, entrou na cadeia da causalidade e está totalmente determinado, não pode ser 

outro  e  nem sair  da  serie,  está  impulsionado  a  ser  fundamento  de  outros  fenômenos  se 

relacionando a partir de seu caráter.

O ser humano, como qualquer outro ser natural também está submetido a essa mesma 

necessidade, possui o seu caráter, em consonância com o qual os motivos produzem as ações 

com necessidade. As ações do ser humano no tempo, intermediadas por motivos, revelam o 

caráter do ser humano para o conhecimento temporal,  seu caráter empírico, pois o caráter 

inteligível é inacessível ao intelecto, sendo conhecido apenas a posteriori, após revelar-se nos 

atos temporais. A aparência do livre-arbítrio no ser humano ocorre porque em tal grau de 

objetivação da Vontade os carácteres são individuais, cada indivíduo é um modo próprio de 

objetivação da Vontade, para o espectador, bem como para a consciência que só conhece o 

exterior, o caráter inteligível individual é um mistério, conhecido apenas empiricamente pela 

série de atos do indivíduo, pelo modo como os motivos determinam o caráter.

O  ser  humano,  objetivação  da  coisa-em-si,  que  aparece  como  distinto  dos  outros 

fenômenos enquanto representação apenas em grau de veemência, mas que em si é todo e 

inteiro idêntico a todos os seres da natureza, se diferencia dos demais seres por sua exclusiva 

possibilidade de trazer a liberdade da Vontade para o mundo dos fenômenos, o que “indica de 

maneira geral como o homem se diferencia de todos os demais fenômenos da Vontade, devido 

ao fato de a liberdade, ou seja, a independência do princípio de razão, que cabe de maneira 

exclusiva  à  Vontade  como  coisa-em-si  e  contradiz  o  fenômeno,  poder  no  seu  caso 

possivelmente também entrar em cena no fenômeno” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 55, 

p. 373). Nesse sentido e por essa possibilidade podemos afirmar que o ser humano é livre e, 

por isso, diferenciado dos outros seres, mas tal liberdade se dá por exceção, e via de regra os 

indivíduos são impulsionados para o querer viver no mundo da representação com a mesma 
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necessidade que uma bola é impulsionada por um taco .

Antes, porém, de examinarmos a possibilidade de liberdade do ser humano individual, 

precisamos compreender de que modo se dá a necessidade das ações dos seres humanos que, 

como os  demais  animais  têm suas  ações  determinadas  por  motivos  que  se  apresentam à 

consciência, ainda que, por decorrência de sua segunda faculdade intelectual, o pensamento 

abstrato, apresenta um modo mais complexo de lidar com as motivações, o que foi motivo de 

justificação para a anti natural diferenciação entre seres humanos e demais animais, supondo 

existir nos primeiros um livre-arbítrio indiferente, em que o ser humano racional possuiria 

total posse e controle de suas inclinações volitivas, e os animais, por serem irracionais, não 

passariam de coisas, de autômatos, sem uma autoconsciência.

A naturalização do ser humano como objetivação da Vontade  em um grau maior de 

veemência apresenta consequências estranhas ao senso comum, ao indivíduo que considera o 

mundo sob o princípio de razão. Ao contrário da crença imediata que o indivíduo tem em si, a 

pessoa jamais é livre, apesar de ser fenômeno de uma Vontade livre. A pessoa, de acordo com 

Schopenhauer, é determinada pelo querer livre, mas desde que entra na forma de objeto, está 

submetida ao princípio de razão. Sua objetivação da Vontade se apresenta como unidade na 

pluralidade de suas ações. Como o caráter individual é extratemporal, seus diversos atos se 

desenvolvem em unidade com o rigor  de uma força natural. Porém, como é a Vontade livre 

que se manifesta na pessoa em sua unidade de consciência, para o indivíduo cada ação parece 

resultado de sua livre decisão, cada indivíduo se vê a priori  como livre, mas a reflexão e a 

experiência  possibilitam  a  percepção  de  que  o  caráter  não  é  passível  de  transformação 

temporal,  cada  indivíduo  tem um estilo,  um modo  de  lidar  com as  motivações,  que  lhe 

acompanha por toda a vida.

Para  Schopenhauer,  que  recupera  uma distinção  kantiana,  o  caráter  inteligível  é  a 

Vontade que, como coisa-em-si, se manifesta no fenômeno em um determinado grau, com 

uma determinada individualidade; o caráter empírico é o fenômeno tal qual expõe em plurais 

atos o mesmo caráter no espaço e no tempo. Como os seres com individualidade, os animais e 

o ser humano, só podem ser conhecidos pela conexão de suas diferentes ações, apenas pela 

indução  resultante  da  soma  das  exteriorizações  do  caráter  empírico  é  que  um  caráter 

inteligível pode ser conhecido.

A ilusão de liberdade nos atos individuais dos seres humanos é reforçada pela situação 

de subordinação da inteligência em relação à vontade. O intelecto experiencia as decisões da 
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vontade apenas após o ato haver ocorrido. Antes da ação o intelecto não possui dado nenhum 

para saber qual será a escolha do caráter  inteligível que diante dos motivos dados possui 

apenas uma decisão possível. Apenas o caráter empírico é cognoscível para uma inteligência 

que se encontra limitada aos conteúdos fornecidos pela intuição empírica. Por isso por meio 

do intelecto se tem a impressão que duas decisões opostas são possíveis para um indivíduo, do 

mesmo modo que uma vara tirada do seu equilíbrio pode cair para a direita e para a esquerda, 

na visão do espectador, mas de acordo com a lei da gravidade em relação à posição em que se 

abandona a vara, já se tem determinado de antemão o lado para o qual penderá.

Quando nos encontramos diante de uma escolha o único que a consciência pode fazer 

é aguardar passivamente. O intelecto pondera pelo que decidiria no momento do surgimento 

das circunstâncias se a vontade fosse submetida ao arbítrio intelectual. O pensamento racional 

fala antes em favor de uma decisão, mas a inclinação imediata fala em favor de outra. Nos 

esforçamos para racionalmente iluminar todos os prós e contras para que no momento da ação 

a  vontade  esteja  apta  para  a  melhor  decisão,  e  isso  é  tudo o  que  o  intelecto  pode  fazer 

antecipadamente. Para a consciência a decisão é esperada com a mesma curiosidade como se 

fosse uma espectadora externa. A decisão entra em cena de modo empírico como a conclusão 

do assunto, mas esta se introduziu pela índole interior, pelo caráter inteligível do indivíduo, 

que conta com o intelecto apenas para que este clareie os motivos para que possa decidir com 

mais segurança. Se um ser humano pudesse decidir, nas mesmas condições, agir ora de uma 

maneira,  ora  de  outra,  sua  vontade  estaria  sujeita  à  transformações  temporais,  o  que 

Schopenhauer nega, pois é a objetivação de uma coisa-em-si alheia às formas  a priori, que 

não se transforma no tempo.

A defesa da liberdade empírica da Vontade, do liberum arbitrium indifferentiae se dá 

pelo suposto de que a essência do ser humano está em uma alma, que é originariamente uma 

entidade que conhece e que tem, por causa disso, todo o controle racional sobre seus atos e 

seu querer. Porém, o que a filosofia de Schopenhauer faz notar é que esta é uma inversão do 

verdadeiro ser das coisas. “A Vontade é o primário e originário; o conhecimento é meramente 

adicionado como  instrumento pertencente ao fenômeno da Vontade” (SCHOPENHAUER, A. 

MVR I, § 55, p. 378). Uma filosofia que fundamente o livre-arbítrio no fenômeno humano se 

edifica através do princípio de razão, não ultrapassa o fenômeno, a apreensão do mundo como 

representação para um sujeito do conhecimento individualizado, que crê que o mundo como 

representação está aí para o ego, que é todo poderoso. Porém cada indivíduo é o que é em 
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decorrência de sua vontade, pela inteligência ele pode conhecer, pelo decorrer da experiencia 

o que é, conhece o seu caráter, mas a inteligência jamais pode moldar o caráter, educá-lo ou 

transformá-lo de qualquer maneira. No pensamento schopenhaueriano o ser humano é sua 

própria obra antes de ser iluminada pelo conhecimento, é obra de uma Vontade cega que se 

cria uma inteligência como auxiliar do seu caráter.

À objeção de que em diferentes momentos, quando uma mesma situação se apresenta, 

os indivíduos tomam diferentes decisões, até mesmo opostas, Schopenhauer explica que como 

os  motivos  que  determinam  a  ação  do  caráter  fazem  efeito  sobre  ele  por  meio  do 

conhecimento e este é variável, oscila muitas vezes entre o erro e o acerto, geralmente se 

retificando cada vez mais no curso da vida; por isso a conduta de um ser humano pode variar 

de  modo notável,  sem que  com isso possamos  afirmar  que houve uma mudança  em seu 

caráter. O que o indivíduo quer em geral,  aquilo que ele persegue e tem como o sério, o 

importante para sua vida, não se altera pelo conhecimento.

A vontade só é afetada do exterior por motivos, mas estes não podem mudar o que a 

Vontade como coisa-em-si é, só têm poder sobre ela pressupondo um caráter que se apetece 

ou não com um motivo dado.  A educação,  a  instrução,  ou qualquer ação do exterior não 

podem transformar a direção do esforço da Vontade,  o máximo que tal atuação sobre um 

indivíduo pode ocasionar é que este busque por outros caminhos o que até então buscou por 

um caminho inadequado, pode ensiná-lo que busca aquilo pelo qual se esforça por meios 

errados,  mas  nunca  podem fazer  com que  queira  de  maneira  diferente,  pois  a  Vontade  é 

apenas  o  querer.  Qualquer  influência  exterior  para  a  modificação  de  uma  conduta  é  um 

motivo, que pressupõe sempre o caráter imutável.

Para  que  um  motivo  determine  uma  ação  não  basta  a  sua  presença,  mas  o  seu 

conhecimento.  O  ser  humano,  que  age  determinado,  em sua  maioria,  por  representações 

abstratas precisa refletir  sobre as circunstâncias que se oferecem como motivos para uma 

ação,  não  basta  que  as  circunstâncias  se  deem  em  uma  determinada  configuração. 

Schopenhauer exemplifica, para que a proporção entre egoísmo e compaixão de um indivíduo 

entre em cena, “não é suficiente que possua riqueza e veja a miséria alheia: também tem de 

saber o que é permitido fazer com a riqueza, tanto para si como para os outros, ademais não 

apenas tem de ter experimentado o sofrimento, bem como o prazer” (SCHOPENHAUER, A. 

MVR I, § 55, p. 382). Um mesmo indivíduo pode agir egoisticamente em um determinado 

momento  por  não  compreender  as  circunstâncias  que  a  ele  se  apresentavam,  mas 
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posteriormente se mostra mais compassivo, quando o conhecimento o faz compreender os 

efeitos da omissão. O que pode se dar também em proporções inversas, quando um indivíduo 

se mostrou compassivo no primeiro momento por não conhecer os prazeres que a riqueza 

poderia lhe proporcionar, revelando seu egoísmo quando as circunstâncias se repetem.

No começo da vida todos os indivíduos são inocentes, pois nem eles e nem os outros 

conhecem seu caráter, a medida em que este vai se revelando empiricamente é que podemos 

conhecer de quem se trata e só aí surge a responsabilidade por aquilo que se é. O pesar ou 

arrependimento é um paliativo de uma apresentação empírica inadequada de um caráter por 

conta de seu desconhecimento das circunstâncias. O arrependimento ou pesar, se dão por o 

indivíduo ter mudado o seu conhecimento e perceber que sua ação não foi de acordo com seu 

caráter, de modo que quando o arrependimento se revela, de certa forma se anula, para o 

indivíduo e para o espectador que percebe o arrependimento, a ação que não se deu em acordo 

com o caráter inteligível.

O remorso ou a mordida de consciência, pelo contrário, surgem pelo conhecimento de 

seu caráter, é a dor de se perceber ser um indivíduo mau ou egoísta, e ter que lidar com isso 

enquanto existir. O  sentimento  de  remorso  ou  mordida  de  consciência  supõe  um 

conhecimento claro de que não se deixa de ser aquele caráter, e o indivíduo sente asco de seu 

ser,  é  um autoconhecimento,  mas  a  consciência  e  a  inteligência  não  o  fazem nascer  ou 

fortificar, é a compreensão de que como indivíduo sou apenas objetivação de uma Vontade 

que  quer  viver  e  me  impulsiona  a  isso  a  todo  o  custo.  Tal  autoconhecimento  pode 

proporcionar  ao indivíduo,  à  Vontade objetivada,  o  encontro consigo mesmo,  o que pode 

possibilitar  a  visualização  da  unidade  metafísica,  pois  “ao  pôr  em tela  de  juízo  meu ser 

enquanto ser, descobre o véu de Maia e me proporciona uma grande ideia para meditar nela: é 

falso que um ser não faça nenhuma pergunta. Não se trata já do valor relativo de meus atos e 

da dialética do pesar. O que está em questão é o próprio ego” (PHILONENKO, 1989, p. 270).

A diferença  capital  entre  o  agir  dos  seres  humanos  e  o  dos  demais  animais  se 

fundamenta,  de acordo com Schopenhauer,  pela  influência  que o conhecimento,  enquanto 

médium dos motivos, exerce sobre o indivíduo, pelo modo diverso do conhecimento dos seres 

humanos do dos outros animais. Enquanto o animal possui apenas representações intuitivas, 

os  seres  humanos,  por  contarem com um conhecimento  duplo,  com o  aditivo  da  razão, 

possuem representações abstratas, conceitos. Embora as ações de seres humanos e demais 

animais sejam determinadas com a mesma necessidade, os seres humanos têm a vantagem da 



98

decisão eletiva.  “Esta amiúde foi vista como uma liberdade da vontade em atos individuais, 

contudo é apenas a possibilidade de um conflito duradouro entre vários motivos, até que o 

mais forte determine com necessidade a vontade” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 55, p. 

385).

Para que haja a decisão eletiva, a determinação da ação pelo caráter a partir do conflito 

entre diferentes motivos, estes têm que ter assumido a forma de pensamento abstrato, pois as 

representações  intuitivas  só apresentam a  possibilidade  da  escolha  na  limitada  esfera  dos 

motivos presentes, como acontece com os animais. Por isso a necessidade na determinação da 

vontade pelo motivo é demonstrável de modo inegável pelas ações dos animais, pois nestas o 

motivo que determina a ação está presente também ao espectador, enquanto os motivos que 

determinam o ser humano são quase sempre representações abstratas, inacessíveis do exterior, 

além de serem em grande parte ocultas até mesmo à consciência do agente, que se perde no 

conflito dos motivos, mas a necessidade da determinação do caráter segue inalterável.

A decisão eletiva, possibilidade do conflito consciente entre os motivos abstratos é, 

segundo  Schopenhauer,  uma  vantagem dos  seres  humanos  sobre  os  demais  animais,  e  é 

devido a esta vantagem que foi atribuída a liberdade da vontade ao ser humano, na suposição 

equivocada de que seu querer era mero resultado de sua operação intelectual, que não havia 

um impulso originário que o determinasse, o caráter inteligível.

Mas para Schopenhauer,  maiores  vantagens  sempre trazem maiores  sofrimentos.  A 

capacidade de deliberação do ser humano “pertence às coisas que tornam a sua existência tão 

mais atormentada que a do animal;  pois em geral  nossas grandes dores não se situam no 

presente,  como  representações  intuitivas  ou  sentimento  imediato,  mas  na  razão” 

(SCHOPENHAUER, A. MVR I § 55, p. 385-6). O conflito dos motivos na consciência traz 

pensamentos atormentadores sobre o futuro, arrependimento e remorso sobre o passado e a 

consciência de que uma deliberação é a privação de outras possibilidades, preocupações de 

que os animais estão livres por viverem apenas no presente, em um estado digno de inveja.

A diferença na maneira em que os animais e os seres humanos são movimentados por 

meio dos motivos exerce uma ampla influência sobre o ser de ambos, o que é responsável por 

maior parte das diferenças em suas existências. O animal é sempre motivado por apenas uma 

representação intuitiva, o ser humano, pelo contrário, esforça-se por excluir de suas ações esse 

tipo de motivação, procura determinar-se apenas por motivos abstratos, utilizando-se de sua 

ferramenta exclusiva para obter o máximo de vantagens pessoais possível.
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Apenas  a  Vontade  como  coisa-em-si  é,  portanto,  livre  e  todo-poderosa.  Nos  seus 

fenômenos  individuais,  iluminados  pelo  conhecimento,  “nos  homens  e  animais,  ela  é 

determinada por motivos, aos quais cada caráter sempre reage do mesmo modo, regular e 

necessariamente” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 55, p. 388). Nos seres humanos, porém, 

o acréscimo do conhecimento abstrato ou racional e o seu consequente caráter individual, 

garante a estes a decisão eletiva, mas que apenas os tornam campo de batalha do conflito entre 

os motivos, em que o mais forte sempre determinará a vontade, possibilitando uma perfeita 

expressão do caráter individual. De  modo algum a decisão eletiva deve ser vista como uma 

liberdade  do  querer  individual,  como  qualquer  movimento  do  mundo  efetivo,  as  ações 

humanas são determinadas pela causalidade. Apenas em sua maior complexidade na decisão 

dos motivos que determinam o querer se diferenciam seres humanos dos demais animais, 

ambos são Vontade corporificada e só existem em função desta.

Porém,  conforme  mencionamos,  há  uma  possibilidade  de,  nos  seres  humanos,  a 

liberdade se mostrar como fenômenos, e esta se dá a partir de um conhecimento aparentado 

daquele do gênio, que contemplando as Ideias perde a sua individualidade. “Contudo, pode se 

dar  um acontecimento de outra  natureza,  concernente  à  vontade humana e  impossível  na 

animalidade, quando o homem abandona todo o conhecimento das coisas isoladas enquanto 

tais, submetido ao princípio de razão e,  por intermédio do conhecimento das Ideias, olha 

através do principium individuationis” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 55, p. 389). Apenas 

aí é possível a entrada da liberdade da Vontade no mundo fenomênico, que se dá com uma 

contradição  do  fenômeno  consigo  mesmo,  que  pode  chegar  à  supressão  de  si,  mas  isto 

independe de educação ou de um esforço individual, tal conhecimento intuitivo e imediato 

pode  se  dar  a  qualquer  indivíduo  humano  racional,  capaz  de  contemplar  a  vida  em sua 

totalidade, não é um conhecimento causado, tal autoconhecimento geralmente está associado 

ao remorso ou mordida de consciência.

Mas a constatação da necessidade das ações humanas e da imutabilidade dos caráteres 

individuais não significa que o ser humano não deve se esforçar para se tornar  alguém de 

caráter.  Se no sentido corriqueiro dizemos que alguns indivíduos possuem caráter e outros 

não, isso se dá por que não cabe ao ser humano apenas esperar que seu caráter se revele, é aí 

que  entram  o  papel  da  educação  e  do  esforço  individual  em  seu  processo  de 

autoconhecimento. O caráter inteligível só se revela pela soma das ações individuais, pelo 

caráter empírico, este, por sua vez é determinado pela cadeia dos acontecimentos, se uma 
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causa não se efetiva o efeito também não se dará. Cabe ao ser humano se esforçar para que 

surjam as  causas  adequadas  para  que  seu  caráter  se  manifeste,  e  isto  se  dá  por  via  do 

autoconhecimento.  Pelo  conhecimento  abstrato  do  próprio  caráter,  o  caráter  adquirido,  o 

indivíduo tem noção de suas faculdades e aptidões, e não se aventurará em trilhar caminhos 

que não são os seus.  Tal  conhecimento se dá por indução da sequencia  das aparições do 

caráter empírico, mas é mergulhando em sua própria individualidade que o indivíduo pode 

conseguir o autoconhecimento do seu caráter de modo imediato, pelo autoconhecimento da 

Vontade em si. Mas, tal conhecimento não é uma decisão, mas a conduta individual pode 

proporcionar sua ocasião, de onde podemos vislumbrar a importância da fenomenologia da 

vida ética para a conduta individual.

A liberdade da Vontade pode se exteriorizar no mundo efetivo em seu fenômeno mais 

acabado, onde sua inteligência lhe permitiu o conhecimento adequado de sua própria essência. 

Quando um indivíduo humano atinge o ápice de sua clarividência e autoconsciência pode 

decidir  se quer  o mesmo que queria antes,  quando se desconhecia,  e o conhecimento lhe 

permanece um motivo ou,  ao contrário,  esse conhecimento se lhe torna um quietivo,  que 

silencia e suprime o seu querer. Esta é a decisão da Vontade entre a sua afirmação ou negação.

Porém este conhecimento adequado da própria essência não leva a uma transformação 

no  desenvolvimento  do  caráter  do  indivíduo,  nem  encontra  sua  expressão  nos  atos 

particulares, mas a entrada em ação por meio de um conhecimento firme do mundo, ou a 

supressão  de  toda  ação  exprime  o  que  a  Vontade  adotou  livremente,  de  acordo  com  o 

conhecimento obtido, independe do caráter individual.

Devemos  então,  para  compreensão  do  querer  ou  não  querer  a  vida  por  parte  da 

Vontade, dirigir nosso olhar para a vida mesma, para conhecermos o que é a Vontade, essência 

íntima da vida, em sua afirmação, qual a satisfação daí obtida. É a partir desse conhecimento 

intimo e intuitivo que a Vontade decide por se afirmar ou negar-se. Schopenhauer nos remete 

à metafísica da Natureza, à interpretação dos fenômenos a partir do conhecimento íntimo de 

nosso ser como Vontade, onde percebemos que, em todos os seus graus de objetivação, a 

Vontade carece por completo de um fim último, que é um esforço sem fim, e que o esforço é 

sua essência, mas que não é capaz de nenhuma satisfação final.

O reino inorgânico entra em ação por esforços sem fim, através de forças naturais que 

não descansam nunca. Também a existência da planta é um esforço nunca satisfeito, até o 

ponto final, a semente, que se torna ponto de partida para a repetição do mesmo esforço. O 
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esforço  dos  diversos  seres  é  ainda  mais  intenso  porque  as  forças  naturais  e  as  formas 

orgânicas disputam entre si a matéria, da qual precisam assimilar para entrar em cena, e isto 

resulta em uma contínua luta de vida e morte dos diversos graus de objetivação da Vontade 

que querem existir mas em toda parte são travados por obstáculos.

Quando a Vontade é travada por um obstáculo temos o sofrimento, caso contrário a sua 

satisfação,  o  alcançamento  do  que  o  levou  a  tal  esforço.  Schopenhauer  admite  tais 

denominações  aos fenômenos de graus mais débeis e conclui que no mundo efetivo vemos 

em cena  o  constante  sofrimento,  sem uma  satisfação  duradoura.  Os  esforços  nascem da 

carência, do descontentamento com o próprio estado, é, portanto, sofrimento enquanto não é 

satisfeito, e a satisfação não é duradoura.

O constante sofrimento observado na natureza pode ser visto claramente na natureza 

que conhece, na vida animal, onde o constante sofrimento é facilmente demonstrável. “Os 

animais só possuem os órgãos e as forças estritamente necessárias para com grande trabalho 

procurar seu sustento e o de sua prole, quando um animal perde um membro ou o uso dele, 

quase sempre está condenado à morte” (SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XLVI, p. 649-50).

Nos  dirigindo  aos  fenômenos  iluminados  pelo  conhecimento  mais  límpido,  o 

sofrimento também entra em cena com maior distinção na vida humana. A capacidade de 

percepção, de sensibilidade, a medida em que aumenta, torna os sofrimentos mais intensos. 

Na planta não há sensibilidade, não há dor, sofrimento propriamente dito. Um baixo grau de 

sofrimento  se  encontra  nos  animais  menos  complexos,  mesmo  os  insetos  possuem  uma 

limitada capacidade de sentir e sofrer. O sofrimento do mundo é sentido de modo cada vez 

mais veemente nos animais com sistema nervoso, nos vertebrados. “Só com o sistema nervoso 

completo dos vertebrados é que a referida capacidade aparece em grau elevado, e cada vez 

mais quanto mais a inteligência se desenvolve” (SCHOPENHAUER, A. MVR I,  § 56,  p. 

399). Nos seres humanos a capacidade de percepção do sofrimento atinge seu ápice e é tanto 

mais sensível quanto maior o quantitativo de inteligência acompanha o indivíduo, de modo 

que o gênio é o indivíduo que mais sofre.

A existência  humana se encontra imersa no sofrimento,  mas nos animais podemos 

reconhecer  o  mesmo  sofrimento  em  variados  graus  mais  baixos  e  mais  fracos,  porém, 

considerando o sofrimento como a consciência da dor, que não podemos admitir em absoluto 

para  a  planta,  que  como  a  individualidade  menos  individual,  só  podemos  supor  seu  ser 

subjetivo como uma diminuição em vários graus da nossa autoconsciência, mas “em essência, 
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incluindo-se  também  o  mundo  animal  que  padece,  TODA  VIDA  É  SOFRIMENTO” 

(SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 56, p. 400).

A Vontade aparece como indivíduo em todo grau em que brilha o conhecimento. O 

indivíduo humano, por isso, encontra-se limitado em um quando e onde, em meio ao infinito 

espaço e tempo. Sua existência, apenas presente, é um constante escoar para a morte, um 

sucumbir  sem interrupção.  O  presente  é  um instante  sem extensão,  mas  é  o  único  real, 

passado  e  futuro  existem apenas  como conceito  ou  fantasia.  A luta  pela  conservação  do 

indivíduo é a sua tarefa quase que integral. O andar é uma queda constantemente evitada, 

assim também é a vida, que não é mais que a morte evitada a todo momento. A respiração, a 

alimentação, a hidratação, o sono, o aquecimento corpóreo são  instâncias em que o indivíduo 

constantemente se dedica para evitar a morte. Assim como na natureza inorgânica a Vontade 

se  mostra  como  um esforço  sem  repouso  e  sem nenhuma  recompensa,  o  mesmo  se  dá 

ampliando-se os graus de veemência da objetivação nos seres humanos, que quando não estão 

empenhados em sobreviver são tomados pelo tédio, um vazio aterrador, “resultado de uma 

consciência feliz em aparência (pelo menos provisoriamente)” (PHILONENKO, 1989, p. 241) 

e precisa,  por isso, matar o tempo, encontrar distrações por não suportar  estar  só consigo 

mesmo, precisa de motivos para atiçar seu querer, o tédio assola, por exemplo, homens vazios 

que  se  põem a  contemplar  a  natureza  ou  uma  obra  de  arte:  “Também não  podem com 

facilidade  considerar  um  animal  exótico,  raro,  mas  têm  de  excitá-lo,  provocá-lo  com 

brincadeiras, para simplesmente experimentar ação e reação” (SCHOPENHAUER, A. MVR 

I, § 57, p. 405). Os seres humanos precisam de motivos intuitivos ou abstratos para não se 

entediarem. Pela consciência sem carências o ser humano cria a vida social e o luxo, como 

modos de estender ainda mais o seu egoísmo, gerando ainda mais injustiça e sofrimento a 

seres humanos e outros animais, pela busca de um adicional de prazer.

O que mantém os indivíduos ocupados é a luta pela sobrevivência, mas quando esta 

lhes é assegurada já não sabem o que fazer, o tédio os assalta, precisam inventar joguetes para 

matar o tempo, daí que toda a sociabilidade, toda vida social é uma fuga do encontro com sua 

própria existência, onde pessoas que se amam tão pouco se lançam à vida social com objetivo 

de abandonar o tédio nos momentos em que encontram sua existência assegurada e que não 

sabem mais o que querer, não encontram um sentido para a vida, precisam inventar novos 

quereres. “Ora, assim como a necessidade é a praga do povo, o tédio é a praga do mundo 

abastado”  (SCHOPENHAUER,  A.  MVR  I,  §  57,  p.  404),  o  que  sugere  que,  para 
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Schopenhauer,  uma reorganização política  e  econômica não é  suficiente  para  erradicar  as 

misérias humanas, mas pode, no máximo, redistribuir as cotas de labuta e tédio que a cada um 

é reservado, pode domar o egoísmo, diminuindo a prática de ações injustas.

Porém a afirmação da Vontade se revela principalmente em necessidades radicais. O 

esforço contínuo, essencial à Vontade, nos graus mais elevados de sua objetivação, nos seres 

que  surgem  como  indivíduos,  adquire  seu  primeiro  e  fundamental  fundamento,  neles  a 

Vontade se objetiva em um corpo vivo que os impõe o mandamento férreo da alimentação. O 

corpo do ser humano, objetivação mais perfeita da Vontade é, por isso, o mais necessitado, o 

que impõe mais mandamentos para a sua conservação, uma alimentação mais especializada. 

Neles, “os cuidados pela conservação daquela existência, em meio a exigências tão severas 

que  se  anunciam  todos  os  dias,  preenchem  via  de  regra  toda  a  vida  do  homem” 

(SCHOPENHAUER,  A.  MVR  I,  §  57,  p.  402).  Uma  segunda  exigência  imediata  é  a 

procriação  da  espécie,  que  se  impõe  severamente  a  todos  os  animais,  mesmo  os  seres 

humanos,  que com sua decisão eletiva podem recusar a sua finalidade,  mas a natureza se 

utiliza aqui do instinto para impulsionar o indivíduo a essa função, com uma ilusão que ignora 

as adversões da consciência e impulsiona o indivíduo a se dedicar com seriedade à busca do 

indivíduo do sexo oposto ideal para a manutenção do tipo da espécie, mesmo a contragosto da 

consciência.

A vida da maioria das pessoas é somente sua luta constante pela sobrevivência, para 

finalmente serem derrotadas e a matéria que compunha seu corpo ser logo assimilada por 

outros graus de objetivação da Vontade. O que impulsiona os seres humanos à vida não é 

amor a esta, mas o temor da morte, do final inevitável de sua individualidade. Porém quando 

os  sofrimentos  individuais  aumentam  demasiadamente  e  tornam  a  vida  insuportável,  o 

indivíduo  procura  a  morte  voluntariamente,  apresentando  o  fenômeno  do  indivíduo  que 

aniquila a si mesmo, no mais alto grau da guerra de todos contra todos do mundo efetivo, o 

suicídio, onde o indivíduo que quer, em decorrência da constante travação do seu querer, do 

sofrimento  intenso,  encontra  como último  desejo  o  deixar  de  existir,  a  supressão  do  seu 

fenômeno, o suicídio não passa de mais uma afirmação da vontade.

A vida mais feliz possível considerada do ponto de vista da afirmação da Vontade de 

vida é a que o desejo e a satisfação se alternam em intervalos nem muito curtos e nem muito 

longos, remediando ao máximo o sofrimento e o tédio, mas não deixa de ser uma vida de 

servidão da Vontade, que nunca se satisfaz. Aquela que poderia ser nomeada a maior alegria 
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do ser humano, justamente porque arranca o indivíduo dos sofrimentos da existência real e o 

torna  mero  espectador  diante  da  vida,  a  fruição  estética,  requer  dispositivos  raros  e  está 

acessível  a  pouquíssimos  e  mesmo  para  estes  é  sempre  passageira.  Em  contrapartida, 

justamente  àqueles  que  tal  alegria  é  permitida  com  maior  frequência,  seu  excedente  de 

inteligencia  os tornam mais  sensíveis  aos sofrimentos,  de modo que sua existência  não é 

menos sofrida que a dos demais, apesar de ainda assim possuírem a sorte de estar brindados 

com o melhor da existência.

Schopenhauer  não  admite  a  possibilidade  de  repressão  dos  desejos,  das  carências 

como uma fuga do sofrimento, um querer reprimido sempre ressurge em outra figura, como o 

impulso sexual, o amor apaixonado, ciume, etc., de modo que dificilmente alguém consegue 

não  estar  tomado  pelo  sofrimento  de  alguma carência,  e  quando não  encontra  objeto  do 

querer,  o  tédio  entra  em cena.  O desapego aos  prazeres  e  indiferença  estoica,  frente  aos 

inevitáveis  sofrimentos  e dificuldades da vida podem ser,  segundo Schopenhauer,  consolo 

frente à dor da afirmação da Vontade, mas tal controle, de acordo com o filósofo, raramente 

ou nunca é encontrado, pois necessita do conhecimento da essência do mundo e de um caráter 

forte, resistente às tentações dos desejos. O cinismo, a entrega ao presente sem considerar 

futuro e passado, total desapego à sorte, é uma via para se manter na afirmação da Vontade, 

mas só o atinge quem “renuncia de uma vez a todos os recursos e a todas as facilidades e faz 

do homem um cachorro, um Diógenes em seu barril” (SCHOPENHAUER, A. MVR II, § 

XLVI, p. 642). Dessa afirmação consciente para a negação da Vontade há um tênue limite.

O  conhecimento  do  indivíduo  de  sua  sorte  no  mundo,  de  até  onde  pode  ir  sua 

satisfação é que leva a Vontade, em tal grau de autoconhecimento, a afirmar-se ou negar-se. A 

afirmação da Vontade é o constante querer, que não é perturbado por nenhum conhecimento e 

que preenche a vida do ser humano em geral.

Como o corpo humano é já objetivação da Vontade,  que aparece neste  grau como 

indivíduo;  a  afirmação  da  Vontade  é  idêntica  à  afirmação  do  próprio  corpo.  “O  tema 

fundamental  de  todos  os  diferentes  atos  da  Vontade  é  a  satisfação  das  necessidades 

inseparáveis da existência do corpo em estado saudável” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 

60,  p.  420).  Mesmo indiretamente,  tudo  o  que  interessa  ao  querer  de  um indivíduo está 

relacionado à conservação de sua existência individual e à propagação da espécie, por isso, o 

ser humano, mesmo com toda a vantagem do conhecimento abstrato, como aquele utiliza este, 

via de regra, para o serviço de sua vontade, na afirmação do seu ser, quase nunca sai do seu 
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estado de animalidade, da constante servidão da vontade por trás de seu fenômeno, buscando 

satisfazer sem um fim mais elevado.

O  ser  humano,  então,  desde  o  aparecimento  de  sua  consciência,  tem  o  imediato 

conhecimento  de  ser  um  ser  que  quer  e,  normalmente,  sua  inteligência  permanece  em 

constante relação com a vontade. Busca, em sua infância, conhecer os objetos do querer, na 

adolescência os meios para ele, posteriormente trabalha em direção ao alvo do seu querer, 

concentrando seus pensamentos nos meios para este. Saber o que quer é a grande vantagem 

do ser humano, que pode agir segundo um plano e direcionar sua vida a uma obra maior que a 

satisfação corpórea imediata.

Clareado o seu caminho pelo mais alto grau de conhecimento, o indivíduo humano 

sabe o que quer e impele-se em frente com toda a seriedade em busca do seu querer. É uma 

exceção se  no decurso de sua vida há uma interferência  e  sua inteligência  o  direciona  à 

essência do mundo em geral, em um anormal instante em que o conhecer se liberta do jugo da 

vontade.  Tal  exceção  faz  com  que  o  indivíduo  interrompa  sua  busca  e  desperta  nele  a 

demanda pela contemplação estética ou pela renúncia ética. Mas a maioria dos seres humanos 

está constantemente imerso em suas necessidades, razão por quê não podem nem considerar 

de modo claro seu próprio querer em geral.

O  que  é  mais  frequente  é  que  a  vontade  se  inflame  em alto  grau  de  afirmação, 

mostrando-se  em afetos  veementes  e  paixões  violentas,  quando o  indivíduo não  somente 

afirma a própria existência, mas nega a dos outros, chegando a aniquilar àqueles que obstam 

seu caminho. Tal inflamação da vontade se dá em graus que vão da injustiça, da negação da 

vontade objetivada em outro indivíduo para se apropriar das forças daquele para a afirmação 

da  vontade  em  si,  à  maldade,  onde  o  indivíduo  encontra  um  prazer  desinteressado  no 

sofrimento alheio.

Porém a conservação do próprio corpo através de suas próprias forças é ainda um grau 

débil de afirmação da Vontade. Se o indivíduo permanecesse voluntariamente nesse estado, 

com a morte do seu corpo a Vontade que nele aparece também desapareceria. Mas há uma 

outra necessidade corpórea que leva o ser humano a afirmar a Vontade para além de sua 

própria existência, a satisfação do impulso sexual. O indivíduo, que preenche um tão curto 

espaço  de  tempo,  na  satisfação  de  seu  impulso  sexual,  afirma  a  vida  por  um  tempo 

indeterminado para além de sua morte.

A natureza, que segundo Schopenhauer é sempre ingênua e se mostra inocentemente, 
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se  exibe  explicitamente  no  ato  da  procriação.  A veemência  do  impulso  sexual  nos  torna 

imediatamente consciente de que a afirmação de tal impulso é a mais decidida afirmação da 

vontade de vida, que posteriormente, no tempo, se confirma com o aparecimento de uma nova 

vida, que é outro indivíduo apenas como fenômeno, mas em si é a Ideia idêntica ao procriador 

que torna visível sua infinitude.

No mundo fenomênico os indivíduos se ligam ao todo por meio da procriação, dessa 

forma se perpetuam, e a procriação é apenas a expressão da decidida afirmação da Vontade, é 

onde  a  animalidade  do  ser  humano  se  mostra  mais  explícita,  sendo o  instinto,  modo  de 

atuação dos animais dotados de mais baixo grau de consciência, quem desempenha grande 

parte  da  função.  Pela  procriação  o  sofrimento  e  a  morte  são  também  afirmados,  e  a 

possibilidade de redenção se mostra infrutífera. Segundo Schopenhauer, o pecado original, 

mito mais verdadeiro oriundo das religiões ocidentais, é a satisfação do prazer sexual, e sua 

consequência, da qual o ser humano, enquanto afirma sua vontade mais decidida, é culpado, 

pela perpetuação do sofrimento e da morte.

Por ser o impulso sexual a mais forte afirmação da vida, para o homem natural, sem 

grande formação intelectual abstrata, bem como para o animal, este é para a vida o fim último. 

Seu primeiro esforço  é  a  autoconservação,  assegurada esta,  seu empenho se volta  para  a 

propagação da espécie. “A natureza, cuja essência íntima é a Vontade de vida, impulsiona com 

todas as forças o homem e o animal para a propagação” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 

60, p. 425). Alcançado o objetivo da natureza, o indivíduo torna-se indiferente, cumpriu sua 

obrigação enquanto participe da espécie, que é a objetivação mais direta da Ideia, mas que é 

compreensível, entretanto, apenas na forma conceitual.

Porém o autoconhecimento da vontade em um indivíduo não se dá por nenhuma busca 

ou decisão.  Submetido ao princípio de razão,  cada um conhece o mundo como uma luta 

contínua  entre  os  indivíduos  de  todas  as  espécies  nos  seus  mais  variáveis  graus  de 

objetivação, o que turva a possibilidade do conhecimento que o levaria à supressão do querer, 

pois o indivíduo se vê em um mundo que é um constante conflito da Vontade de vida consigo 

mesma. Nos graus mais elevados de objetivação da Vontade, nos indivíduos, o conflito da 

vontade se torna mais acentuado, sua fonte é o egoísmo, que é ponto de partida para toda luta.

Como a Vontade se expõe na representação como auto afirmação do próprio corpo em 

cada indivíduo,  se efetivando em inúmeros  indivíduos,  em virtude do egoísmo inerente  a 

todos, um indivíduo vai facilmente além de si mesmo em sua afirmação, até a negação da 
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mesma Vontade que aparece em outro indivíduo. Este ato dá a quem pratica e a quem sofre, o 

sentimento de que houve uma injustiça cometida.

A vontade de um indivíduo invade os limites da vontade alheia quando destrói ou fere 

o corpo alheio, ou quando compele as forças de outro para o serviço de sua vontade, quando 

subtrai as forças alheias, destinadas à satisfação da vontade naquele indivíduo e as emprega na 

satisfação de sua vontade, de modo que tal indivíduo invade os limites da afirmação alheia da 

vontade.  Segundo  Schopenhauer  a  injustiça  cometida  é  imediatamente  sentida  pelos  dois 

envolvidos na questão, a vítima por sentir uma dor espiritual pelo fato de que suas forças 

foram subtraídas, e quem pratica tal ato conhece imediatamente que ele, em si, é a mesma 

Vontade que também aparece no injustiçado e que, esta Vontade, afirmando-se com tamanha 

veemência transgrediu o limites dos corpos individuais, negando a mesma Vontade em um 

outro fenômeno. O praticante da injustiça conhece imediatamente,  de modo concreto,  que 

naquele ato a Vontade, no seu conflito aparente consigo mesmo, crava o dente na própria 

carne.

Mas  a  noção  de  injustiça  é  natural,  tem,  por  isso,  apenas  valor  moral,  como um 

sentimento que assalta a todos os indivíduos que presenciam um tal ato, de modo que de 

acordo com Schopenhauer os seres individuais possuem um direito natural, o direito de se 

defenderem das injustiças.  Porém naturalmente este  direito  não garante  nenhum poder  de 

coação.  O  direito  positivo,  bem  como  o  Estado,  só  surgem  de  modo  artificial  e  são 

convenções humanas para que, em vista do egoísmo inerente aos seres, todos os humanos 

convivam e busquem seus interesses sem praticar injustiças uns contra os outros. Mas tal 

convenção artificial só tem por fim a transformação da conduta dos indivíduos, que a injustiça 

não seja praticada para que ninguém seja injustiçado, de modo que a punição ganha legalidade 

no fato de prevenir a repetição das injustiças.

Por ser o Estado uma criação artificial dos seres humanos racionais para que possam 

exercer seu egoísmo sem que os indivíduos sofram injustiças, os demais animais, sem voz 

para  defender  seus  interesses,  estão  excluídos  desse  pacto,  que  é  um contrato  recíproco, 

factível  apenas  por  aqueles  que  podem conservar  seus  compromissos  no tempo,  os  seres 

humanos  racionais,  de  modo  que  os  animais  estão  excluídos  da  consideração  da  justiça 

temporal,  garantida  pela  instituição  estatal,  ficando  restrita  a  reivindicação  pelos  direitos 

naturais  dos  animais  à  organizações  independentes,  à  sociedade  civil,  pois  a  religião 

dominante no ocidente,  o cristianismo, por suas raízes judaicas,  não considera os animais 
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mais do que coisas presenteadas por Deus aos homens, para seu livre uso, e as leis positivas 

destinadas a conservar o egoísmo humano não protege mais que os membros da sua própria 

espécie  (por  pressão  daquelas  organizações  independentes  do  Estado  e  que  lutam  pela 

observância dos direitos naturais dos animais é que o Estado passa a considerar os animais nas 

leis  positivas,  por  limitada que seja  sua ação  aí  onde as  vítimas  não podem denunciar  a 

injustiça).

Mas além da justiça temporal, instituída pelos seres humanos para a punição de atos 

com  vista  de  prevenir  que  aquela  conduta  se  repita  posteriormente,  que  garante  que  o 

indivíduo que está consciente do contrato que funda o Estado, na medida em que é cidadão, 

quando cometer  um ato  injusto,  pode  ser  punido  com um ato  de  violência  que  não  será 

considerado injusto  por  que é  a  garantia  de  um motivo  mais  forte  que previna  a  prática 

daquele  ato  por  qualquer  cidadão  no  futuro,  pelo  medo  da  punição;  além  dessa  justiça 

temporal, segundo Schopenhauer, há uma justiça eterna, que rege não apenas o Estado, mas o 

mundo, independente de qualquer convenção que distingua os seres.

A justiça eterna não se dá no tempo, e a punição já pressupõe que um delito tenha sido 

cometido anteriormente, logo, a justiça eterna não é retaliadora, sua punição é ligada a injúria, 

ambas são uma. Conforme explanamos, os fenômenos, o mundo em toda a pluralidade, é a 

objetidade  de  uma  mesma  e  única  Vontade  de  vida.  A Vontade  aparece  em  cada  coisa 

exatamente como ela determina a si,  por isso o mundo foi definido como um espelho do 

querer para o conhecimento. Todo sofrimento, toda finitude, são expressões daquilo que a 

Vontade quer e são o que são por ela querer dessa forma. Todo ser assume a existência de sua 

espécie e sua existência individual, nas circunstâncias em que se objetivam, regido pelo acaso 

e pelo erro, com toda justiça, a justiça sempre é feita porque sua é a Vontade. A Vontade é tal 

qual é o mundo, por esta ser em si  livre,  é a responsável pelo que o mundo é.  Os seres 

humanos, tomados como um todo não são mais que, de acordo com Schopenhauer, carência, 

miséria, penúria, tormento e morte. Os humanos têm um destino tão indigno porque são o que 

são. Se seu destino é triste isso decorre do querer humano em geral que se objetiva de modo 

mais ou menos adequado em cada indivíduo.

Porém o conhecimento da justiça  eterna  não chega  ao indivíduo enquanto  tal,  em 

virtude deste conhecer apenas o fenômeno da coisa-em-si, mediado por espaço e tempo, no 

principium individuationis,  o indivíduo não tem acesso ao mundo tal  qual é desvelado ao 

investigador, ou seja, como objetidade de uma mesma Vontade de vida, mas o Véu de Maia 
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turva o olhar do indivíduo comum, que não vê a unidade de todos os fenômenos como coisa-

em-si. Vê, ao contrário, fenômenos isolados, em que a volúpia aparece como uma coisa e o 

tormento como outra, o atormentador como um e o atormentado como outro.

O indivíduo turvado pelo Véu de Maia, pelo principium individuationis, não consegue 

enxergar a justiça nesse mundo, e sendo ele mesmo um ímpeto veemente da Vontade, lança-se 

às maiores volúpias e gozos da vida e não sabe que, precisamente por tais atos de sua vontade, 

agarra e assume todos os tormentos da vida, cuja visão lhe é aterradora. Desta forma muitos 

indivíduos  procuram através  do  mal,  “causando  o  sofrimento  alheio,  escapar  do  mal,  do 

sofrimento do próprio indivíduo” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 63, p. 450).

O indivíduo  que  tem seu  conhecimento  envolto  no  princípio  de  individuação  tem 

como característico um egoísmo que lhe é inerente. Tal egoísmo faz com que o indivíduo veja 

o mundo ilimitado e  cheio de sofrimentos,  no passado e futuro infinito,  como totalmente 

estranhos a ele. Apenas sua pessoa perecível, seu presente sem extensão possuem realidade 

para tal indivíduo, que faz de tudo para obter a satisfação da gota em meio ao oceano que é 

sua existência individual.

Segundo Schopenhauer, toda felicidade temporal e toda sabedoria de vida procedem 

de um campo minado. Protegem as pessoas contra as desgraças e as provêm com prazeres, 

mas a pessoa é apenas um fenômeno, cada um carrega os sofrimentos do mundo como seus, 

os sofrimentos apenas possíveis são os seus enquanto afirmar a Vontade de vida. Uma vida 

feliz para quem a contemple através do Véu de Maia, para a Vontade, é um sonho de mendigo, 

do qual este tem que acordar e reconhecer que era apenas uma ilusão.

Só  conceberá  a  justiça  eterna,  segundo  Schopenhauer,  quem  se  elevar  por  um 

conhecimento intuitivo sobre o conhecimento regido pelo princípio de razão suficiente, que 

aparece atado às coisas particulares, elevação que permite o conhecimento das Ideias, por uma 

visão  através  do  princípio  de  individuação,  quando  por  tal  conhecimento  percebe  que  as 

diversas formas do fenômeno não concernem à coisa-em-si.

Quem se  eleva  sobre  tal  princípio  consegue  perceber  que  o  tormento  infligido  a 

outrem, o tormento que experimenta, bem como todo mal e padecimento concernem a uma 

única e mesma essência, que só aparentemente se compõe de fenômenos apartados. Percebe 

então a verdade de que  o mundo não passa de um fenômeno da Vontade. “Vontade que, aqui, 

enganada pelo conhecimento atado ao seu serviço, desconhece a si, procurando em UM de 

seus fenômenos o bem-estar,  porém, em OUTRO produzindo grande sofrimento,  e,  dessa 
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forma, em ímpeto veemente, crava os dentes na própria carne sem saber que fere sempre a si 

mesma” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 63, p. 452). Quem pratica o mal erra ao acreditar 

que não participa do tormento, quem padece erra ao acreditar que não participa da culpa.

Em diferentes ocasiões da vida corriqueira pode ocorrer que um indivíduo que inflige 

um tormento, enxergue o que o mundo é em-si, ficando claro que ele vive em tudo o que 

padece no mundo,  podendo levá-lo  a  ponderar  porque foi  chamado à  existência  para  tão 

grande sofrimento, sem ainda perceber sua culpa. O indivíduo atormentado também poderia 

reconhecer que toda maldade praticada no mundo procede daquela Vontade que constitui a 

sua essência, que aparece nele, reconhecendo no fenômeno do sofrimento que ele assumiu as 

dores procedentes da Vontade, e isso com justiça, por ser ele também Vontade, por participar 

do pecado original, afirmar a vida.

Mas o conhecimento vívido da justiça eterna exige uma completa elevação sobre a 

individualidade e as formas do princípio de razão, por isso, é impossível para a maioria dos 

homens, o que impossibilita que a maioria tenha acesso ao conhecimento puro da essência de 

toda virtude. Em concordância com isso, segundo Schopenhauer, os sábios ancestrais do povo 

da Índia só expressaram o conhecimento da justiça eterna nos Vedas, que é permitido apenas 

às três castas regeneradas, na religião popular tal conhecimento foi comunicado apenas de 

maneira mítica.

A exposição direta desse conhecimento, efetuado até onde a linguagem com o auxilio 

de  exposições  pictóricas  pode apreender,  se  dá nos  Vedas,  de acordo com Schopenhauer, 

principalmente, fazendo desfilar “diante do noviço, todos os seres do mundo, vivos ou não 

vivos, e sobre cada um deles é pronunciada a palavra tornada fórmula e, como tal, chamada 

Mahavakya, Tatoumes, ou, mais precisamente, tat twan asi, 'isso és tu'” (SCHOPENHAUER, 

A. MVR I,  §  63,  p.  454).  Para o restante  do povo, os  não capazes  de tal  elevação,  esse 

conhecimento foi traduzido em uma forma que segue o principio de razão, em um mito que 

torna concebível a significação ética da verdade védica por uma descrição figurada que cabe 

no princípio de razão. De acordo com Schopenhauer, toda religião tem a função de vestir com 

roupagens  míticas  aquelas  verdades  metafísicas  que  não  podem  ser  compreendidas  pelo 

princípio de razão, visa satisfazer as necessidades metafísicas daqueles que não são filósofos.

O mito que expõe tal conteúdo é o da transmigração das almas. Segundo ele, todos os 

sofrimentos infligidos em vida por um ser humano a outros seres têm de ser expiados em uma 

vida posterior em que o indivíduo padecerá dos mesmos sofrimentos. “Tal ensinamento vai 
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tão longe que, quem apenas mata um animal, nascerá no tempo infinito exatamente como este 

animal, sofrendo a mesma morte” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 63, p. 454)

Através  dessas  duas  diferentes  exposições,  uma  direta  e  uma  figurada,  podemos 

perceber em que medida o conhecimento da essência da virtude, que Schopenhauer destaca 

ser  também  o  conteúdo  metafísico  das  duas  maiores  religiões  do  oriente,  hinduísmo  e 

budismo, leva a uma compreensão da identidade entre os seres humanos e toda a natureza, 

principalmente entre os seres humanos e demais animais, suscetíveis de sofrimento; e como a 

entrada em cena da liberdade no fenômeno humano se dá com uma superação do abismo 

existente entre o eu e o não-eu, consequentemente, a superação do abismo que parece separar 

o ser humano e animais.

Mas,  se  a  virtude  proviesse  de  um  conhecimento  abstrato,  ao  expressá-lo 

filosoficamente,  expondo sua essência e seu fundamento,  se teria melhorado eticamente a 

quem o compreendesse, mas este não é o caso, o conceito é infrutífero para a verdadeira 

essência  da  virtude,  assim como o  é  para  a  arte.  Schopenhauer  admite  ao  conhecimento 

abstrato  um  papel  subordinado,  na  elaboração  de  uma  justificativa  racional  do  que  foi 

conhecido por meio intuitivo, que auxilia na preservação desse conhecimento que tem outra 

origem. Mas não se é necessário ser filósofo para o conhecimento da essência da virtude, de 

forma que muitas vezes a justificativa racional para os atos não egoístas, de valor ético, vêm 

de dogmas que informam uma explicação mítica fingida para as ações não egoístas.

Uma ação considerada boa,  segundo Schopenhauer,  é aquela  que não se torna um 

obstáculo na afirmação da Vontade objetivada nos outros indivíduos, e que, pelo contrário, 

auxilia as outras objetivações a livrarem-se de seus sofrimentos. Mas em se tratando de uma 

boa ação, esta só terá um valor ético atribuído a seu autor se este for uma pessoa boa, se não 

estiver apenas buscando com seus atos afirmar a Vontade objetivada em si, mas, através de 

um vívido conhecimento intuitivo tenha conhecido a identidade metafísica dos seres, por mais 

que não seja capaz de compreender esse conhecimento de modo abstrato, apoiando-se, para 

isso em dogmas.

Um problema para a comunicação filosófica do conhecimento da essência da virtude é 

que ele não é comunicável, mas tem que brotar em cada indivíduo. Sua expressão se dá não 

em palavras, mas em atos, no decurso da vida dos humanos que atingiram tal conhecimento. A 

filosofia,  em  relação  a  ética,  só  pode  fornecer  uma  teoria  da  virtude,  que  expressa 

abstratamente a essência daquele conhecimento que reside em seu fundamento, mas não pode 
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fornecer aquele conhecimento mesmo, apenas seu conceito, a partir das ações em que ele se 

torna visível, a filosofia pode interpretar, traduzir abstratamente o que ali acontece.

Entre  a  maldade,  que segundo Schopenhauer  pode chegar  até  a crueldade,  onde o 

indivíduo sente prazer em causar sofrimento alheio, e vê tal sofrimento como fim, sem que 

garanta nenhum benefício para si, até a autêntica bondade e santidade, existem graus, mas que 

só superam o egoísmo, só têm algum valor moral se ultrapassam o grau intermédio, o da 

justiça.

Quem reconhece e aceita voluntariamente, sem a necessidade de coação o limite moral 

entre o justo e o injusto, mesmo onde não houver nenhum Estado ou poder para impô-lo, 

quem “jamais, na afirmação da própria vontade , vai até a negação da vontade que se expõe 

em outro indivíduo – é JUSTO” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 66, p. 471). Um indivíduo 

que reconheça tal limite não causará sofrimento em outro para aumentar seu bem-estar. Para 

semelhante ser humano o  principium individuationis  já não o turva completamente,  não é 

mais uma barreira absoluta, mas este é capaz de reconhecer sua essência, a Vontade de vida 

também no outro fenômeno, que é dado a ele apenas como representação, como um objeto. O 

indivíduo  justo  se  reencontra  no  outro  fenômeno  e,  por  isso  não  quer  mais  lhe  praticar 

injúrias, consegue ver através do Véu de Maia em um certo grau e na medida desse grau de 

transparência se identifica ao fenômeno alheio.

O grau mais tênue da justiça já proporciona que o indivíduo descubra a intenção de 

não mais ir tão longe na afirmação de sua vontade até a negação da vontade em um outro, que 

compeliria para serviço da sua própria. Por isso buscará praticar em prol de outrem tanto 

quanto deles se desfruta. O grau supremo da justiça, já associada à autêntica bondade, leva o 

indivíduo à renúncia. Tal indivíduo não aceitará usufruir uma riqueza que não tenha sido fruto 

de  seu  trabalho,  abrindo  mão  de  todo  luxo,  buscando  a  pobreza  voluntária.  Mas 

Schopenhauer,  que  pôde  dedicar  sua  vida  à  filosofia  por  ter  seu  sustento  garantido  pela 

herança paterna afirma haver em tal  renúncia um mal entendido, já que, se o indivíduo a 

usufrui em prol do serviço à humanidade ao invés da satisfação do próprio ego, não o faz com 

injustiça, apenas quando se goza de uma fortuna se é injusto.

A justiça voluntária, praticada não em cumprimento a uma lei ou dever, mas de modo 

sincero,  tem  sempre  sua  origem  em  uma  visão  através  do  principium  individuationis, 

enquanto  o  injusto  permanece  envolto  nas  figuras  do  princípio  de  razão  que  o  separa 

drasticamente do mundo, mas um olhar através desse princípio é o que fundamenta não só a 
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justiça, mas a benevolência e até a caridade. Um tal olhar através do princípio de razão pode 

acontecer  não  importa  o  quão  vigorosa  e  enérgica  seja  a  vontade  que  aparece  em  um 

indivíduo. O conhecimento pode em qualquer indivíduo humano conduzir à equanimidade, 

ensinando-o a resistir à tentação da injustiça, pois este fenômeno não se dá por uma fraqueza 

da vontade, mas aquela surge por um conhecimento que domina o ímpeto cego da vontade 

naquele indivíduo, independente de sua vida pregressa.

A melhor interpretação para os atos de um raro indivíduo que, dotado de considerável 

fortuna, usufruísse pouco dela, doando todo o restante aos necessitados, renunciando, assim, a 

vários gozos, com exceção dos dogmas que fazem com que tal indivíduo justifique para si 

suas  ações,  de  acordo  com  Schopenhauer,  é  a  de  que  ele  “ESTABELECE  MENOS 

DIFERENÇA DO QUE A USUALMENTE ESTABELECIDA ENTRE SI MESMO E OS 

OUTROS” (SCHOPENHAUER, A. MVR I , § 66, p. 473). Essa diferença para alguns pode 

ser tão grande que um indivíduo sinta prazer  no sofrimento alheio;  uma menor diferença 

estabelece o justo, que se furta de provocar o sofrimento; mas a maioria dos indivíduos se 

encontra oscilando entre esses dois estágios e reconhece o sofrimento de incontáveis seres no 

mundo, mas nada fazem para aliviá-los para que sua individualidade não sofra uma privação. 

A maioria  das  pessoas,  portanto,  parece  instituir  uma  poderosa  diferença  entre  o  seu  eu 

pessoal e o eu alheio.

Naquele raro indivíduo considerado acima a diferença entre o eu pessoal e o eu alheio 

é,  segundo Schopenhauer,  insignificante.  O princípio de individuação já não o enreda tão 

firmemente de modo que o sofrimento visto nos outros o afeta quase tanto quanto os seus. Por 

conta disso o indivíduo tenta restabelecer o equilíbrio, renuncia a gozos e aceita privações 

para aliviar o sofrimento alheio. A diferença entre si mesmo e o outro, que para o homem mau 

é  um verdadeiro  abismo,  para  o  indivíduo  que  estamos  considerando  não  passa  de  um 

fenômeno ilusório, e não faz sentido que ele goze enquanto os outros padecem.

Tal  indivíduo  (que  dissolve  sua  individualidade  na  unidade  metafísica  dos  seres) 

reconhece imediatamente, sem cálculos, que o Em-si do seu fenômeno é o mesmo Em-si do 

fenômeno alheio,  a Vontade de vida que é a essência constitutiva de qualquer coisa,  pelo 

mesmo conhecimento reconhecerá, então, também a sua identidade com os demais animais, 

“sim, que ela se estende até mesmo aos animais e à toda natureza, logo, ele também não 

causará tormento a animal algum” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 66, p. 474).

A partir desse reconhecimento não é mais possível a tal ser permitir que os outros 



114

padeçam enquanto ele mesmo possui em abundância e até mesmo o supérfluo,  se não há 

diferença entre eu e não-eu, é uma ilusão buscar a satisfação de sua individualidade em meio à 

misérias. Ao que pratica obras de amor o Véu de Maia se torna transparente,  a ilusão do 

princípio de individuação o abandona, e o indivíduo reconhece a si mesmo em cada ser que 

sofre. “Está livre da perfídia com a qual a Vontade de vida, desconhecendo-se a si, aqui em 

um indivíduo goza volúpias efêmeras e enganadoras, acolá em OUTRO padece por isso na 

miséria” (SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 66, p. 474). Como tudo no mundo é Vontade, 

afirmá-la em si é necessariamente negá-la em outro, o gozo de prazeres tem como correlato a 

privação em outro fenômeno, de modo que a Vontade, desconhecendo sua essência devora 

sempre faminta a própria carne.

Ser curado do engano e ilusão de Maia, enxergar através do princípio de individuação,  

implica necessariamente a prática de obras caridosas,  que são sintomas infalíveis  daquele 

conhecimento, pois leva o indivíduo a alargar seu campo de consideração para além do eu 

individual, não é motivado a agir apenas em função do eu, mas o sofrimento alheio se torna 

igualmente um motivo.

Apesar de a ação caridosa ser totalmente desinteressada, tem como consequência um 

bem estar, a boa consciência, a sensação de confirmação daquele conhecimento intuitivo da 

identidade dos fenômenos, o coração sente, com isso, dilatado, enquanto no egoísta se sente 

contraído, pela sensação de ser um indivíduo em meio a fenômenos estranhos que o ameaçam, 

tornando  a  ansiedade  e  a  preocupação  seus  mais  frequentes  sentimentos;  ao  contrário,  o 

conhecimento de que todo ser vivo é e compartilha da sua própria essência, é em si a sua 

própria  pessoa,  faz com que o coração se  dilate.  O homem bom vive  em um mundo de 

fenômenos amigáveis, o bem estar de cada um é o seu bem estar, e se o destino dos seres 

vivos não seja dos melhores, considerado no todo se equilibra e a angustia é menor.

É instigante o fato de Schopenhauer, ao tratar das ações justas em seus graus, após 

afirmar  que  ao  ser  humano  que  atinge  certo  grau  de  visão  através  do  principium 

individuationis torna-se  indiferente  a  separação  entre  eu  e  não-eu,  fazendo  com  que  o 

indivíduo não mais cause tormento a outros seres humanos ou animais e até renuncie a seus 

prazeres  pessoais  em  prol  de  amenizar  o  sofrimento  alheio;  o  filósofo  acrescenta  uma 

polêmica nota em que afirma que mesmo reconhecendo nos animais a mesma essência que 

anima o ser humano, ainda assim o ser humano possui direito sobre a vida e a força dos 

animais em certos casos.
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De acordo com essa nota, o ser humano, com o aumento da clareza de consciência em 

seu fenômeno em relação à dos demais animais, cresce em igual proporção a medida de seu 

sofrimento, sendo assim, “a dor, que o animal sofre através da morte e do trabalho, não é tão 

grande  quanto aquela que o homem sofreria com a privação de carne ou de força do animal” 

(SCHOPENHAUER,  A.  MVR I,  §  66,  p.  474n).  Por  isso,  segundo  Schopenhauer,  o  ser 

humano pode ir, na afirmação de sua vontade até a negação da existência do animal sem aí 

cometer injustiça, porque a Vontade de vida suporta menos sofrimento que no caso inverso.

Mas, de acordo com a nota, o uso que o ser humano pode fazer do animal sem cometer 

injustiça só é justificável caso o padecimento que iria encontrar caso tivesse que renunciar a 

tal uso fosse maior que a dor do animal. Por isso, para Schopenhauer, é injustificável abusos a 

animais de carga ao uso de cães de caça e à vivissecção15.

Esse adendo sobre o direito do ser humano sobre a vida dos animais soa estranho 

principalmente pelo fato de que, segundo o filósofo, os mitos da religião hindu se encontram 

intimamente ligados  à  verdade filosófica,  e  o  sofrimento é  adicionado no mundo quando 

alguém mata um animal, conforme vimos no mito da transmigração das almas, que apresenta 

a  identidade  metafísica  dos  seres  através  do  princípio  de  razão,  e  Schopenhauer  mesmo 

reconhece  que  “na  ética  dos  hindus  […]  vemos  prescritos:  […]  abstenção  completa  de 

alimentação animal” (SCHOPENHAUER, A. MVR, § 68, p. 492). 

Mesmo a doutrina cristã que segundo o filósofo, em essência também está em acordo 

com a verdade filosófica da essência da virtude – apesar desta brotar sobre o erro do judaísmo 

de uma criação do nada por um Deus personificado onipotente – condenou a morte de animais 

para a alimentação humana, conforme afirma Schopenhauer: “Adicionarei agora que Epifânio 

(Haeretic, XVIII) refere que os primeiros judeu-cristãos de Jerusalém, chamados Nazarenos, 

se abstinham de toda alimentação animal.  Por virtude desta origem, ou pelo menos desta 

concordância,  o  cristianismo  pertence  àquela  crença  antiga,  venerável  e  elevada,  da 

humanidade” (SCHOPENHAUER, A. MVR II, § XLVIII, p. 693).

O  certo  é  que,  mesmo  que  Schopenhauer  não  considere  como  injusto  negar  a 

existência de um animal para a alimentação humana, em graus mais elevados de visão através 

do Véu de Maia a diferença entre seres humanos e animais torna-se inexistente, o indivíduo 

15Schopenhauer apresenta uma belíssima crítica à  vivissecção em P/P, §  177, p.  250ss.,  quando aplica sua 
consideração sobre a injustiça na vivissecção através da máxima: “Ninguém está autorizado a fazer vivissecções 
se não sabe e conhece tudo o que há nos livros acerca do objeto de investigação” (SCHOPENHAUER, A. P/P, § 
177, p. 253), máxima que, segundo o filósofo, seria suficiente para poupar a vida de milhares de animais que são 
sacrificados em experiências cujo fim já é  conhecido,  experiências que são feitas  apenas  com interesses  de 
carreira, que nada acrescentam à ciência.
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não mais procura satisfazer a si, por isso não causa mais dano a nenhum ser, não alimenta-se 

mais da vontade alheia.

Schopenhauer  oscila  acerca  da  consideração  ética  para  com  os  animais  em  suas 

diferentes obras e, conforme observa Jair Barboza, “Nota-se em suas obras [de Schopenhauer] 

uma paulatina radicalização das conclusões na direção do estabelecimento de uma coerência 

interna de seu pensamento ético com o Mundo como Vontade e como representação, de 1818, 

na qual os animais são concebidos mais sob a lupa da teoria do conhecimento, no sentido de 

possuírem entendimento tanto quanto o homem” (BARBOZA, J. 2012, p. 140). 

É  em  Parerga  e  paralipomena,  de  1851,  que  Schopenhauer  desenvolve  seu 

pensamento em relação à consideração ética extensiva aos animais, lá o filósofo afirma, sobre 

a alimentação humana a partir de carne animal: “Infelizmente é verdade que o homem que foi 

empurrado  ao  norte,  e  foi  por  isso  tornado  branco  necessita  da  carne  dos  animais” 

(SCHOPENHAUER,  A.  P/P,  §  177,  p.  254).  Naturalmente,  segundo essa  teoria,  os  seres 

humanos possuiriam a pele escura e uma alimentação vegetal, apenas por estar banido de seu 

habitat  natural,  os  trópicos,  é  que  os  humanos  necessitaram  se  alimentar  de  carne,  o 

embranquecimento da pele destes indivíduos que se fixaram ao norte no globo terrestre é uma 

degeneração por sua sobrevida em climas que lhes são hostis. Disso pode se seguir que, um 

indivíduo que entreveja a justiça eterna através do principium individuationis só não renuncia 

à alimentação animal se esta for indispensável para sua sobrevivência, não por mero prazer ou 

satisfação. O luxo não justifica a injustiça ou a crueldade a nenhum grau de objetivação da 

Vontade, afirmar-se no luxo é agir egoisticamente.

Uma indicação biográfica pode fornecer alguma pista sobre a nota com a ressalva 

acerca  da  alimentação:  Schopenhauer,  apesar  de  seu  respeito  e  admiração  às  religiões 

orientais,  que  prescrevem  a  abstenção  de  alimentação  animal,  não  foi  um  vegetariano. 

Segundo Safranski, “Schopenhauer visitava o 'Chiappone' com frequência, porque gostava das 

salsichas calabresas e porque era temido pela clientela de poetas que escolhera o lugar como 

seu ponto de encontro” (SAFRANSKI, 2011, p. 357-8). Ao que parece, a filosofia descritiva 

de  Schopenhauer  não  é  tão  objetiva,  leva  em  conta  o  pensamento  do  sofrimento  que 

ocasionaria sua renúncia pessoal à alimentação animal. Que para outras pessoas esse limite 

não  seja  o  mesmo,  o  próprio  Schopenhauer  admite  em sua  obra  tardia:  “se  bem que  há 

vegetarians na Inglaterra” (SCHOPENHAUER, P/P, § 177, p. 254).

Retornando à descrição dos graus de visão através do princípio de individuação, que 
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em menor grau surge como justiça e em maior grau como boa disposição de caráter, como 

amor puro e desinteressado em face aos outros. Onde o amor se torna perfeito o indivíduo se 

iguala por completo com o indivíduo estrangeiro. Além disso o amor não pode ir, pois não há 

fundamento em se preferir o fenômeno do outro que o de si mesmo. O que pode ocorrer é que 

para evitar o sofrimento de muitos o indivíduo abra mão de sua individualidade, como em 

incontáveis  casos  de  heróis  que  sucumbiram para  livrar  seu  povo do  tormento.  Segundo 

Schopenhauer, os filósofos que encontraram a morte por defender verdades universais contra 

os preconceitos ocasionados pelo fanatismo religioso, como Sócrates ou Giordano Bruno, se 

encontram entre tais heróis.

De acordo com Schopenhauer todo amor é compaixão. Pelo fato de o sofrimento ser 

essencial e inseparável da vida, pois os desejos nascem de necessidades e cada satisfação é 

apenas um sofrimento removido. As alegrias são apenas fins de padecimentos, qualquer ato de 

bondade, amor ou nobreza de caráter são apenas alívios de sofrimentos, por isso, o que pode 

mover alguém aos bons atos só pode ser um conhecimento do sofrimento alheio, que só é 

compreensível a partir do próprio sofrimento, em uma identidade dada de maneira imediata. O 

amor que não for compaixão é amor-próprio, é egoísmo (a amizade, segundo Schopenhauer, é 

uma  mescla  de  compaixão  e  amor-próprio,  a  dedicação  desinteressada  ao  próximo 

acompanhada da satisfação de sua companhia).

3.3 A ascético-metafísica: a submersão da individualidade na indiferenciação do nada

De acordo com Jair Barboza, a argumentação de Schopenhauer que defende que, na 

visualização da unidade metafísica do Ser, com a identificação do sofrimento do não-eu como 

motivação para ações compassivas há uma contradição. “A compaixão, ao salvar uma vida, 

torna-se indiretamente uma sua afirmação,  de outra  vontade particular,  do eu de  outrem” 

(BARBOZA, 2005, p. 267). O auxilio ao outro que sofre pode salvar a vida daquele, que 

continuará afirmando sua vontade, perpetuando o sofrimento. O problema da existência não 

se  resolve.  Schopenhauer  busca  os  fenômenos  da  negação  da  Vontade,  o  ascetismo  e  a 

santidade, como mostras fenomênicas de que, quando a visualização através do véu de Maia 

se torna límpida a Vontade se repugna com sua essência, deixando então de querer. 

Seguindo o fio condutor do autoconhecimento da Vontade,  para a interpretação do 

significado ético da conduta, veremos que da mesma fonte de onde brota a bondade, o amor, a 

virtude e nobreza de caráter, nasce também a negação da Vontade de vida.

A medida em que se ultrapassa o  principium individuationis  se suprime a diferença 
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entre eu e não-eu. Se esse conhecimento imediato da identidade da Vontade em todos os seus 

fenômenos se dá num elevado grau de distinção, se o Véu de Maia é retirado da frente dos 

olhos do indivíduo, este não mais faz diferença entre a sua pessoa e outrem, compartilha 

intensamente os sofrimentos alheios como se fossem seus, está pronto a sacrificar seu próprio 

ser assim que muitos outros precisem ser salvos, pois reconhece o sofrimento de todos os 

viventes como seus, toma para si as dores do mundo.

Em tal estágio de conhecimento tudo lhe é igualmente próximo, não há mais diferença 

entre seu bem-estar e mal-estar perante um mundo exterior, o indivíduo conhece o todo, se 

identifica com o mundo e encontra o mundo em um perecer contante, em um esforço vão 

gerado por um conflito íntimo e sem fim. “Como poderia, mediante uma tal conhecimento do 

mundo, afirmar precisamente esta vida por constantes atos da Vontade, e exatamente dessa 

forma  atar-se  cada  vez  mais  a  ela  e  abraçá-la  cada  vez  mais  vigorosamente?” 

(SCHOPENHAUER, A. MVR I, § 68, p481) Se o ser humano que conhece o mundo a partir 

do princípio de razão suficiente conhece as coisas isoladas como motivos para a satisfação da 

própria pessoa, o indivíduo que se desprende totalmente de tal princípio e conhece o todo da 

essência das coisas, seu conhecimento torna-se um quietivo de toda volição.

A partir desse autoconhecimento a Vontade efetua uma viragem sobre si mesmo, sobre 

a vida, e fica terrificada em face dos prazeres que a afirma. O ser humano atinge aí um estado 

de  voluntária  renúncia,  diante  da  contemplação  dos  sofrimentos  de  tudo  o  que  vive, 

independente de espaço e tempo, reconhecendo que todos esses sofrimentos se originam do 

egoísmo inerente a cada ser em virtude de seu equívoco modo de conhecer o mundo centrado 

no eu, em relação com motivos para um querer cego.

A Vontade aí sente uma repulsa por si mesma e se retira, originando o contraditório 

fenômeno da ascese no indivíduo, o qual renega sua própria essência e seus atos a desmentem. 

É uma objetivação da Vontade, configurada para satisfazer suas volições, mas nenhum motivo 

mais a afeta, o indivíduo deixa de querer. Porém, como em toda a filosofia de Schopenhauer, 

esse fenômeno onde a liberdade se objetiva e o indivíduo deixa de querer, também se dá em 

graus,  iniciando-se  pela  castidade,  pela  renuncia  em  dar  continuidade  aos  martírios  da 

Vontade no tempo em que seu corpo não mais exista. A pobreza voluntária e a constante 

mortificação da Vontade faz com que o indivíduo deixe cada vez mais de se ligar a seu sujeito 

do querer, atingindo tão alto grau em que o indivíduo se suprime, deixa de se alimentar e 

morre por inanição, mas em uma estado de calma e serenidade comparado ao do instante da 



119

contemplação artística, onde o mundo não é mais motivador, mas o indivíduo se perde, se 

dissolve no nada, no mundo que não é representação.

Segundo  Alexis  Philonenko,  a  caracterização  do  ascetismo por  Schopenhauer  tem 

apenas  o  objetivo  metodológico  de  um olhar  inteligível  sobre  o  processo  de  negação da 

Vontade  de  viver.  O conhecimento  liberto  da  ilusão  de  Maia  pode  se  dar  por  diferentes 

caminhos e pode ser vista em igual grau na resignação de um criminoso no momento da 

condenação. A negação da vontade de viver é a perda da esperança de um fim para o querer, o 

caminho para tal conhecimento imediato da unidade metafísica do Ser a filosofia não pode 

mais que caracterizar, e Schopenhauer se utiliza do fenômeno em que essa negação se dá de 

forma mais lenta para que nos seja inteligível.

Independente do caminho percorrido, a partir de um conhecimento totalmente claro da 

essência do mundo, o indivíduo deixa de estabelecer qualquer diferença entre si mesmo e o 

restante  do mundo,  se identifica  com toda a  natureza,  com os animais e  os demais  seres 

humanos e, percebendo a guerra sem fim ocasionada pela ilusão do querer para si, das dores e 

sofrimentos gerados por essa guerra em todos os seus graus, a Vontade que se objetiva em tal 

indivíduo se repugna consigo mesma e se ausenta, o querer abandona o fenômeno que, livre, 

percorre seu caminho no mundo como representação sem acrescentar água no moinho da 

Vontade.



120

4. Conclusão

O pensamento de que a coisa-em-si não é acessível ao conhecimento humano ganha 

um grande destaque na filosofia de Schopenhauer. Kant demonstrou que o ser humano errou 

quando  julgou que,  por  ser  dotado  de  razão  contava  com o  equipamento  adequado  para 

conhecer  a  ordem  das  coisas.  A história  da  filosofia  e  da  humanidade  são  testemunhas 

suficientes de que o aparato que nos destaca da natureza não nos torna mais sábios. O ser 

humano soube dominar todos os fenômenos a seu favor e transformar toda a natureza para sua 

comodidade. Soube civilizar os povos que eles julgavam primitivos a custa de muito sangue 

para que estes respeitem a legalidade do direito à propriedade privada, que lhes era estranho, o 

direito  de  alguns  acumular  meios  de  gozos,  e  o  fez  com  a  convicção  de  que  pelo 

doutrinamento se moldam carácteres, quando apenas se mudam condutas pela força. Com 

toda essa energia dispensada a humanidade não chegou a um consenso sobre o que é o mundo 

e como se relacionar com ele.

O interesse turva o olhar dos seres humanos, o desejo de ser mais ser, de se satisfazer 

sem saber de quê impede que os humanos considerem o que é o mundo de fato. Schopenhauer 

descobre porque nosso aparato cognitivo não conhece o que o mundo é. O intelecto é uma 

obra da Vontade de viver, do desejo de ser, que tem como correlato o cérebro no mundo como 

representação, a mais elevada das obras da Vontade em sua tentativa sem fim de satisfazer-se. 

Todo o corpo do ser humano é obra da Vontade, o cérebro é configurado para pesquisar novos 

luxos, inventar novos modos de sentir prazer, de se distrair. Porém o corpo em que a vontade 

se objetiva é um corpo animal, com uma possibilidade limitada de volições. O corpo é desejo 

de alimentação, de satisfação sexual e os sentidos que podem buscar representações para a 

distração do querer quando satisfeito de suas duas necessidades principais, para fugir do tédio. 

A pesquisa por novos luxos possui uma temática limitada, e por isso se torna cada vez mais 

especializada. O ser humano, via de regra, quando tem suas necessidades vitais asseguradas, 

quer  alimentar-se  da  carne  de  seres  exóticos,  preparados  das  maneiras  mais  cruéis  e 

inusitadas, tornar-se sexualmente atrativo com acessórios fúteis, como as peles de animais e 

se distrair provocando a causalidade em espetáculos fúteis como as touradas e os rodeios, isso 

sem falar da utilização banal da natureza vegetal e inorgânica.

E o intelecto  humano cumpre  sua  função:  se  apossa  de todas  as  coisas  e  inventa 

formas de extrair prazer de todas elas. Cria comodidades e distrações, mas para que alguns 

possam gozar,  devem sofrer  outras  objetivações  da  Vontade.  A injustiça  e  a  crueldade  é 
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praticada a outros seres humanos, aos animais e por todo lado o reino vegetal e mineral é 

transformado em objetos de consumo, em motivos para atiçar os caráteres sedentos de algo 

para preencher o vazio. Tudo é empregado para que o cérebro humano, o mais desenvolvido 

brinquedo da Vontade de viver, descubra novos prazeres. E nem ao menos há evolução com as 

novas invenções, as alternativas de gozo são espetáculos variados do mesmo tema, não podem 

saciar  a  sede de novidade,  oferece sempre o mesmo mas com roupagens  diferentes.  Para 

manter toda a atividade da Vontade em seus mais altos graus de objetivação se é necessário 

matéria-prima e força de trabalho, mas como tudo é Vontade ela novamente crava os dentes na 

própria carne.

O egoísmo, oriundo do princípio de razão suficiente, impregna as ciências, mas está 

presente também na filosofia. O cérebro humano precisa seguir com seu trabalho de encontrar 

novos gozos para a Vontade, precisa de matéria-prima. Por isso as fundamentações éticas se 

restringem ao ser humano. O restante da natureza não foi considerado digno de participação 

nas fundamentações éticas. Não parecia relevante pensar no respeito aos animais, aos vegetais 

ou aos minerais. A Vontade precisa afirmar-se, nossos sistemas morais nos proíbem de fazer 

uso dos seres humanos (o egoísmo esclarecido toma medidas para prevenir que sofra as penas 

da injustiça e crueldade), embora ainda o façamos. Onde descarregar o impulso incontrolável 

de se apropriar e aproveitar senão no restante da natureza?

Schopenhauer  desmascara  a  suposta  imparcialidade  do  saber:  a  inteligência  está  a 

serviço do indivíduo que é manifestação da Vontade de viver, que quer para si. O filósofo se 

desprendeu das correntes que o atavam na caverna e conseguiu contemplar o espetáculo pelo 

lado de fora (o ator tornou-se espectador, pelo menos por um instante). Por ser filósofo foi 

capaz de expressar o que viu de modo conceitual. Outros já contemplaram. Artistas, místicos, 

criminosos, pessoas comuns, alguns foram capazes de expressar o que viram em obras de arte, 

outros transformaram radicalmente seu modo de vida, deixando ou não algum testemunho. A 

expressão, o testemunho de Schopenhauer é sua filosofia.

O desenvolvido brinquedo da Vontade,  a  inteligência,  as vezes  funciona por  conta 

própria e compreende que trabalha forçada, e que seu trabalho só gera sofrimento no mundo, 

pois serve a um senhor que quer o gozo sem fim às custas do sofrimento alheio. A verdadeira 

filosofia  não  pode  prescrever  porque  não  está  a  serviço  da  Vontade,  não  quer  causar  a 

transformação das pessoas, compreendeu o que está além da causalidade, uma experiência 

que não pode ser comunicada pelo discurso. Mas a filosofia de Schopenhauer tem algo a 
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anunciar, um recado a compartilhar: enquanto o indivíduo quer para si, almeja satisfazer-se, 

retira de outra objetivação da mesma Vontade, o sofrimento permanece, mas algumas pessoas 

conseguem ver o mundo por uma perspectiva desinteressada.

A filosofia de Schopenhauer aponta o consolo da desesperança,  a  possibilidade da 

tomada de consciência que um egoísmo ilusório perpetua o sofrimento do ser pelo próprio ser. 

O humano é natureza e toda a natureza sofre. A naturalização do ser humano (que não é um 

nivelamento, a diferença dos graus de objetivação garante a diversidade de complexidade na 

existência dos diferentes fenômenos) chama a atenção para o fato de que a natureza sofre, e 

que os seres autoconscientes, os animais, sentem dor, pois também manifestam algum grau do 

desejo consciente de querer se satisfazer. Os indivíduos que tomam consciência do teatro da 

Vontade, quem visualiza para além do véu de Maia percebe os animais sofredores e sente 

compaixão por eles. Os animais são considerados na ética schopenhaueriana.

Mas se a ética não pode tornar indivíduos éticos, porque fundamentar uma ética que 

inclui os animais se não tem o poder mudar a situação de exploração que os animais e toda a 

natureza  estão  sujeitos?  A  própria  pergunta  pressupõe  o  princípio  de  razão  suficiente, 

considera que tudo o que é criado o é em vista de algum fim, é causado e visa causar efeitos. 

O conhecimento precisa ser comunicado, é uma necessidade de quem é inspirado, não tem um 

objetivo, mas como a arte, a filosofia pode tornar acessível a experiência do desinteresse. A 

existência de um pensamento que mostra que os seres humanos podem escapar à sua natureza 

egoísta e contemplar com respeito os animais e toda existência tem o seu valor por si, mostra 

que os seres humanos, apesar do egoísmo corriqueiro pode encontrar algum sentido para a 

existência: o deixar de querer.

A existência  de  um pensamento  que  considera  com respeito  os  animais  insere  no 

mundo a possibilidade de novos pensamentos a esse respeito, que novas interpretações do 

mundo surjam como um galho do tronco dessa verdade. Mas pode ter também um alcance 

prático mais amplo, pois o pensamento sobre o alcance do direito natural abre a possibilidade 

de uma transformação do direito positivo,  se uma filosofia interpreta que existem direitos 

naturais para os animais, seu reflexo pode chegar no direito positivo, mas este é um âmbito 

que só pode mudar condutas, jamais caráteres.

Schopenhauer  mostra  que aquele  que  contemplou o que o mundo é,  aquilo  que o 

filósofo denominou Vontade, descobre um modo de se relacionar com o mundo sem perpetuar 

o sofrimento, abrindo mão do seu egoísmo que no âmbito da espécie é o antropocentrismo, 



123

deixando de se apropriar  das demais objetivações  para a satisfação do desejo no seu ego 

ilusório.
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