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Arthur Schopenhauer (1788-1860). 

 

“Pois a essência da negação da Vontade reside não em os sofrimentos, 

mas em os prazeres repugnarem”. (SCHOPENHAUER, § 69, 2005) 

 

As leis a priori schopenhauerianas  têm seu nome determinado por princípio de 

razão suficiente, e este princípio  deve ser entendido como a expressão 

abstrata das formas (leis) de  conhecimentos presentes a priori em nossa 

faculdade de conhecimento. 

Estabelecimento do princípio de razão só são possíveis quando se decifra e 

verifica a validade das ligações que o condiciona  

O Mundo Como Vontade e Representação de Schopenhauer.  Opta-se por tal 

esquema de exposição por dois motivos: (i) a necessidade dos  discentes em 

ler não somente textos interpretativos, mas originais e (ii) o uso e exposição já 

demasiados de interpretações ao invés de usos mais densos de  textos 

originais. Outra coisa, não se estuda filosofia lendo unicamente textos de 

comentadores.  

 

Mundo Como Vontade e Representação – 1859.  § 38 (fragmento) 

O conhecimento do objeto não como coisa isolada, mas como IDÉIA platônica, 

ou seja, como forma permanente de toda uma espécie de coisas; depois a 

consciência de si daquele que conhece, não como indivíduo, mas como PURO 

SUJEITO DO CONHECIMENTO DESTITUÍDO DE VONTADE. A condição sob 
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a qual esses dois componentes entram em cena sempre unidos é o abandono 

do modo de conhecimento ligado ao princípio de razão, único útil para o serviço 

tanto da Vontade quando da ciência. – Desses dois componentes do modo de 

conhecimento estético resulta também a SATISFAÇÃO despertada pela 

consideração do belo, e, na verdade, satisfação mais em face de um ou de 

outro, conforme o objeto da contemplação. // [231]  

Todo QUERER nasce de uma necessidade, portanto de uma carência, logo, de  

um sofrimento. A satisfação põe um fim ao sofrimento; todavia, contra cada  

desejo satisfeito permanecem pelo menos dez que não são. Ademais, a nossa  

cobiça dura muito, as nossas exigências não conhecem limites; a satisfação 

razão, único útil para o serviço tanto da Vontade quando da ciência. – Desses  

dois componentes do modo de conhecimento estético resulta também a  

SATISFAÇÃO despertada pela consideração do belo, e, na verdade, satisfação 

ao contrário, é breve e módica. Mesmo a satisfação final é apenas aparente: o  

desejo satisfeito logo dá lugar a um novo: aquele é um erro conhecido, este um  

erro desconhecido. Objeto algum alcançado pelo querer pode fornecer uma 

satisfação duradoura, sem fim, mas ela se assemelha sempre apenas a uma  

esmola atirada ao mendigo, que torna sua vida menos miserável hoje, para  

prolongar seu tormento amanhã. – Daí, portanto, deixar-se inferir o seguinte:  

pelo tempo em o querer preenche a nossa consciência, pelo tempo que  

estamos entregues ao ímpeto dos desejos com suas contínuas esperanças e  

temores, por conseguinte, pelo tempo em que somos sujeito do querer, jamais  

obtemos felicidade duradoura ou paz. E em essência é indiferente se  

perseguimos ou somos perseguidos, se tememos a desgraça ou almejamos o  

gozo; o cuidado pela Vontade sempre exigente, não importa em que figura, 

preenche e move continuamente a consciência. Sem tranquilidade, entretanto, 

nenhum bem-estar verdadeiro é possível. O sujeito do querer, 

consequentemente, está sempre atado à roda de Íxion que não cessa de girar,  

está sempre enchendo os tonéis das Danaides, é o eternamente sedento  

Tântalo.// Quando, entretanto, uma ocasião externa ou uma disposição interna  
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nos arranca subitamente da torrente sem fim do querer, libertando o  

conhecimento do serviço escravo da Vontade, e a atenção não é mais 

direcionada aos motivos do querer, mas, ao contrário, à apreensão das coisas  

livres de sua relação com a Vontade, portanto sem interesse, sem 

subjetividade, considerando-as de maneira puramente objetiva, estando nós  

inteiramente entregues a elas, na medida em que são simples representações, 

não motivos; - então aquela paz, sempre procurada antes pelo caminho do  

querer, e sempre fugidia, entra em cena de uma só vez por si mesma e toda  

está bem conosco. É o estado destituído de dor que Epicuro louvava como o 

bem supremo e como o estado dos deuses. Pois, neste instante, somos 

alforriados do desgraçado ímpeto volitivo, festejamos o Sabbath dos trabalhos  

forçados do querer, a roda de Íxion cessa de girar. // [232] Semelhante estado  

é exatamente aquele descrito anteriormente como exigido para o conhecimento  

da Ideia, como pura contemplação, absorver-se na intuição, perder-se no  

objeto, esquecimento de toda individualidade, supressão do modo de 

conhecimento que segue o princípio de razão e apreende apenas relações, 

pelo que simultânea e inseparavelmente a coisa isolada intuída se eleva à Ideia 

de sua espécie, e o indivíduo que conhece a puro sujeito do conhecer isento de 

Vontade, ambos, enquanto tais, não mais se encontrando na torrente do tempo 

e de todas as outras relações. É indiferente se se vê o pôr-do-sol de uma 

prisão ou de um palácio. § 40  

Visto que os opostos se esclarecem, talvez seja aqui oportuna a observação de 

que o oposto propriamente dito do sublime é algo que, à primeira vista, não se  

reconhece como tal: o EXCITANTE. Entendo sob este termo aquilo// [245] que  

estimula a vontade, apresentando-se diretamente à sua satisfação, ao seu 

preenchimento. – Se o sentimento do sublime nasce quando um objeto 

empírico desfavorável à vontade se torna objeto de pura contemplação, 

mantida mediante um contínuo desvio da vontade e elevação sobre seus  

interesses, o que justamente constitui a sublimidade da disposição, o excitante,  

ao contrário, faz descer o espectador da pura contemplação exigida para  

apreensão do belo, ao excitar necessariamente a sua vontade por meio de 
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objetos empíricos que lhe são diretamente favoráveis; com isso, o puro  

contemplador não permanece mais puro sujeito do conhecer, mas se torna o  

necessitado e dependente sujeito do querer. – Que comumente todo belo mais  

jovial seja chamado excitante é algo a ser creditado a um conceito demasiado 

amplo, por falta de uma discriminação mais correta, e que tenho de colocar  

completamente de lado, sim, desprezar. – Na acepção já mencionada e  

explanada, encontro apenas dois tipos de excitante no domínio da arte, ambos  

indignos dela. Um deles, bem inferior, encontra-se nas naturezas-mortas dos 

neerlandeses, quando estes se equivocam na exposição de iguarias  

comestíveis que, por meio de sua apresentação ilusória, despertam  

necessariamente o apetite, um verdadeiro estímulo à vontade que põe fim a  

qualquer contemplação estética do objeto. Frutas pintadas ainda são  

aceitáveis, visto que, como um desenvolvimento tardio de flores, e pela sua 

foram e cor, oferecem-se como um belo produto natural, sem que se seja  

obrigado a pensar na sua comestibilidade. Mas, infelizmente, encontramos com  

frequência, pintadas com naturalidade ilusória, iguarias preparadas e servidas,  

ostras, arenques, lagostas, pães amanteigados, cerveja, vinho etc.; tudo isso é  

bastante repreensível. – na pintura de gênero e na escultura o excitante  

consiste nas suas figuras nuas, cujo posicionamento, semi-planejamento e todo  

o modo de execução são calculados para despertar a lubricidade do  

espectador, pelo que a pura consideração estética é de imediato suprimida e a  

obra se posta contra a finalidade da arte. Um tal erro corresponde por inteiro  

àquele dos neerlandeses anteriormente censurado. Os antigos, apesar da 

plena nudez e completa beleza de suas figuras, estão quase sempre livres 

desse erro, já que o artista mesmo as criou com espírito puramente objetivo,  

cheio de beleza ideal, não com espírito de cobiça subjetiva, sensual.  

O excitante, portanto, é em toda parte para ser evitado na arte. // Há também o  

excitante negativo, ainda mais repreensível que o recém-explanado excitante 

positivo. Trata-se do repugnante, o qual, assim como o excitante em sentido  

estrito, desperta a vontade do espectador e, com isso, destrói a pura 

consideração estética. Aqui, no entanto, o que é excitado é um violento não 
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querer, uma repulsa. A vontade é despertada na medida em que lhe são  

apresentados objetos de horror. Por isso se reconheceu desde sempre que o  

excitante negativo é inadmissível na arte, na qual até mesmo o feio é  

suportável, desde que não repugnante, e seja posto em lugar adequado, como  

veremos mais adiante. § 41 (fragmento) [247]  

Quando nomeamos um objeto BELO, dizemos que ele é objeto de nossa 

consideração estética, e isso envolve dois fatores. Primeiro, a sua visão nos  

torna Objetivos, isto é, na sua contemplação estamos conscientes de nós 

mesmos não como indivíduos, mas como puro sujeito do conhecer destituído  

de Vontade. Segundo, conhecemos no objeto não a coisa particular, mas uma  

Ideia que só ocorre caso a nossa consideração do objeto não esteja  submetida 

ao princípio de razão, não siga uma relação do objeto com algo exterior a ele (o 

que em última instância sempre se conecta a uma relação com nossa vontade), 

mas repouse no objeto mesmo. Pois a Ideia e o puro sujeito do conhecer 

sempre entram em cena na consciência simultaneamente como correlatos 

necessários. Com essa entrada em cena desaparece também 

concomitantemente toda diferença temporal, pois os dois são completamente  

alheios ao princípio de razão em todas as suas figuras e estão fora das 

relações por ele estabelecidas: são comparáveis ao arco-íris e ao sol, que não  

tem participação alguma no movimento incessante e na sucessão de gotas que 

caem. Por conseguinte, se, por exemplo, conheço esteticamente uma árvore,  

ou seja, com olhos artísticos, portanto não ela, mas a sua Ideia é sem 

significação se a árvore intuída e exatamente esta ou seu ancestral vicejante a  

milhares de anos. Do mesmo modo, é indiferente se o espectador é este ou 

aquele outro indivíduo que viveu numa época e num lugar diferentes; pois, 

justamente com o princípio de razão, foi suprimida tanto a coisa individual  

quanto o indivíduo que conhece, restando somente a Ideia e o puro sujeito do  

conhecer, os quais, juntos, constituem a objetidade adequada da Vontade 

neste grau. A ideia está isenta não apenas do tempo, mas também do espaço:  

a Ideia não é propriamente uma figura espacial que oscila diante de mim; ao 

contrário, é a expressão, a significação pura, o ser mais íntimo da figura, que 
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se desvela e fala para mim. Ideia que é integralmente a mesma, apesar da  

grande diversidade das relações espaciais da figura. 
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