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RESUMO 
 
 
Nosso trabalho pretendeu analisar o conceito de educação em Schopenhauer, em 
duas modalidades específicas, a saber, a educação intelectual e a educação moral. 
Porém, partimos da hipótese de que o filósofo apenas se dedicou a tratar da 
educação intelectual, porque não há lugar para a educação moral em sua filosofia, 
que toma o caráter como metafísico, imutável, inato e incorrigível. Assim sendo, 
quisemos analisar a relação existente entre os aspectos moral e cognitivo na 
filosofia de Schopenhauer. 
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RESUMÉ  
 

 
Notre travail vise à analyser le concept de l'éducation chez Schopenhauer, sous 
deux formes spécifiques, à savoir, l'éducation intellectuelle et l'éducation morale. 
Toutefois, nous partons de l'hypothèse que le philosophe c´est uniquement dédié à 
traiter de l'éducation intellectuelle, parce qu'il n'y a pas de place pour l'éducation 
morale dans sa philosophie, qui prend un caractère métaphysique, immuable, inné et 
incorrigible. Par conséquent, nous avons voulu examiner la relation entre les aspects 
moraux et cognitifs dans la philosophie de Schopenhauer. 
 

 
 
 
Mots-clés: Volonté - Intelligence - Caractère - Moral - Éducation 
 
 

 

 
 



SUMÁRIO 
 
 
INTRODUÇÃO........................................................................................................08                     

 

1 SOBRE A EDUCAÇÃO.......................................................................................14 

 
2 FENOMENOLOGIA DO INTELECTO..................................................................31                    

2.1 A Diferenciação entre Vontade e Intelecto..................................................39                    

  2.2 A Primazia da Vontade sobre o Intelecto....................................................41         

 2.3 A Visão Objetiva do Intelecto......................................................................55                     

 
3 A TEORIA DOS CARACTERES..........................................................................65 

3.1 O Caráter Inteligível.....................................................................................71  

3.2 O Caráter Empírico......................................................................................75 

3.3 O Caráter Adquirido.....................................................................................77 

 

4 A DIFERENÇA ÉTICA DOS CARACTERES.......................................................82 
4.1 A Motivação Egoísta....................................................................................84 

4.2 A Motivação Maldosa/ O Maldoso...............................................................87 

4.3 A Motivação Compassiva/ O Compassivo..................................................94 

  

5 A IMPOSSIBILIDADE DA EDUCAÇÃO MORAL................................................101 
 
CONCLUSÃO.........................................................................................................107 
 
REFERÊNCIAS.......................................................................................................113                   



 

INTRODUÇÃO 
 
Que seja mau e outro bom, isso não 
depende de motivos e influências 
exteriores, como doutrinas e sermões; 
nesse sentido, o caráter é algo 
absolutamente inexplicável. Porém, se 
um malvado mostra sua maldade em 
injustiças diminutas, intrigas covardes, 
velhacarias sórdidas que ele exerce no 
círculo estreito de seu ambiente, ou se 
ele, como um conquistador, oprime 
povos, faz um mundo ajoelhar-se em 
penúrias, derramando o sangue de 
milhões – isso é a forma exterior do seu 
fenômeno, o inessencial dele, 
dependente das circunstâncias nas 
quais o destino o colocou, dependente 
do ambiente e das influências exteriores 
dos motivos. Contudo, jamais sua 
decisão em virtude de motivos é 
explicável a partir deles; pois essa 
decisão procede da Vontade, cujo 
fenômeno é este homem.1 

 
  

 A epígrafe que abre a introdução desta dissertação traz provocações 

interessantes, assim pensamos, para aqueles que comungam da certeza quanto à 

eficácia que as práticas pedagógicas podem alcançar, em termos de modificação 

do caráter dos indivíduos, por sua radicalidade em conceber a maldade ou a 

bondade de um indivíduo como peculiares ao seu caráter inato e imutável, bem 

como de apontar sua inexplicabilidade, que independe de razões ou motivos 

exteriores. Tal afirmação não deixa de incutir uma descrença assaz acentuada, 

nos envolvidos com as questões pedagógicas, quando admitem, ainda que sob 

hesitação, a relevância das idéias de Schopenhauer, que terminam por golpear o 

otimismo de suas perspectivas.  No intuito de buscar compreender as possíveis 

contribuições e/ou conseqüências da filosofia de Schopenhauer à educação, 

temos como  objetivo nesta dissertação realizar um estudo sobre o tema da 

                                                 
1 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 201. 
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educação, em duas modalidades específicas, a saber, a educação intelectual e a 

educação moral. 

 Teremos O Mundo como Vontade e Representação (1819), Os 

Complementos ao Mundo como Vontade e Representação (1844), Os Dois 

Problemas Fundamentais da Ética, mais especificamente o texto intitulado Sobre o 

Fundamento da Moral (1841) e Parerga e Paralipomena, nos capítulos Aforismos 

para Sabedoria de Vida e Sobre a Educação (1851) como as obras de referência, 

o que não dispensará o recurso às outras obras do próprio autor, fazendo-se 

necessário para a fundamentação do nosso objeto. 

 O tema da educação é, pois, um tema menor no construto filosófico de 

Schopenhauer, sendo pouco estudado por seus grandes intérpretes, que são mais 

inclinados para análise e tematização dos assuntos que tratam da teoria do 

conhecimento e da estética, estando este tema, portanto, à margem.  O próprio 

filósofo não se propôs a desenvolver de modo exaustivo o tema da educação, 

tendo lhe dedicado apenas um curto capítulo de título Sobre a Educação na obra 

Parerga e Paralipomena. Por conseguinte, esta obra não faz parte do conjunto de 

suas obras sistemáticas2, que contém os conceitos fundamentais do seu sistema, 

mas foi a que tirou o filósofo do anonimato, dando-lhe a glória do reconhecimento 

público a que tanto aspirava. 

 O desejo de investigar este tema se baseia em sua carência de estudos, já 

que Schopenhauer não aparece nos manuais de Filosofia da Educação e é o 

                                                 
2 Parerga e Paralipomena. “Escritos menores é o título da última obra publicada por 
Schopenhauer ao final de 1851, convertendo-se, em pouco tempo, no primeiro livro do autor que 
teve autêntica repercussão, o que fez de Schopenhauer o filósofo da moda, dando-lhe a fama que 
durante a maior parte de sua vida tinha sido difícil. O título do livro refere-se, por duas palavras 
gregas, a classe de materiais que contêm: em verdade, o primeiro volume Parerga (plural do 
grego parergon “obra acessória, secundária”) possui seis <obras acessórias> (Nebenarbeiten) um 
livreto, enquanto que o segundo Paralipomena (plural do termo grego paralipomenon “o omitido”, 
de paraleipein, “omitir, passar por alto”) reúne, 32 capítulos distribuídos. O <Prólogo> (Vorwort) 
descreve muito brevemente a natureza do livro, composto de <alguns tratados sobre temas 
particulares, muito heterogêneos> e <pensamentos aleatórios sobre vários objetos> que não 
tinham mais lugar nas <obras sistemáticas mais importantes>, e a classe de leitores a que se 
dirigia: antes de tudo, o livro há de ser um suplemento aqueles que já conhecem as obras prévias 
do filósofo, mas também será acessível a quem não está familiarizado com elas”. (Cf. MARIA, Pilar 
Lopez de Santa. Introdução. In: SCHOPENHAUER, Arthur. Parerga y Paralipomena. V. II. Madrid: 
Editorial Trota, 2006). 
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primeiro filósofo a subverter a primeira tese da antropologia filosófica do ocidente, 

que afirmava sê o homem um animal eminentemente racional, pela sua metafísica 

da Vontade, entendida como sem razão (grundlos), tendo primazia sobre o 

intelecto3. Esta exclusão de Schopenhauer dos manuais de Filosofia da 

Educação, talvez, não tenha sido por preconceito, mas sim pelo desconhecimento 

de sua obra por parte de muitos autores, sobretudo a que aborda a questão da 

educação. Ao discutirmos, pois, sobre o tema da educação em Schopenhauer, 

não estaremos apenas analisando o caráter polêmico de suas proposições quanto 

à definição do que é a natureza humana, mas também dando maior visibilidade às 

contribuições do seu pensamento para a Educação, suscintando talvez novas 

pesquisas nesta linha temática. 

 Segundo Schopenhauer, “o que marca o discurso filosófico é a sua 

incompletude.” 4 Assim, uma vez que as filosofias continuam sendo analisadas e 

revistas, por não encontrarem respostas absolutas e convincentes para os 

problemas humanos, ou talvez não a comportem, faz-se relevante o 

desenvolvimento de uma dissertação que se propõe a um meticuloso estudo sobre 

o conceito de educação, em um autor que é um excelente contraponto ao modo 

como a tradição filosófica entendeu a educação, que consistia no processo de 

desenvolvimento físico, intelectual, moral e estético dos indivíduos, mais 

especificamente da criança. Sendo que esta mesma tradição priorizava mais os 

aspectos intelectual e moral dos indivíduos, atribuindo ao desenvolvimento do 

primeiro a condição para a moralidade. Então, conhecer a virtude equivaleria a 

praticá-la. 

 O título da dissertação, Educação e Metafísica em Schopenhauer, tem 

como proposta analisar o tema da educação no filósofo, que no aspecto moral 

toma o caráter como metafísico, imutável e incorrigível, e no aspecto intelectual 

permite o conhecimento abstrato do mundo – em seus aspectos exterior e 

humano, como também do próprio caráter, a saber, o caráter adquirido, sem 

contudo alterá-lo em sua significação íntima. Assim, tornar-se-á possível 

                                                 
3  A exceção, portanto, dos tipos superiores de homem apontados pelo filósofo. 
4 CACCIOLA, Maria Lúcia Melo Oliveira. SUZUKI, Márcio. (Apresentação) In: SCHOPENHAUER, 
Arthur. Sobre a filosofia universitária. p. VIII. 
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entendermos o modo como ele concebe a educação, que não pode intervir no 

caráter, mas apenas auxiliar os indivíduos na forma de sua manifestação, ao lhes 

incutir na consciência, que suas ações, em longo prazo, podem trazer prejuízos 

maiores a si mesmos. Por conseguinte, mostraremos de que modo se tornam 

imprescindíveis a educação cívica e a educação religiosa5 dadas aos indivíduos, 

que podem contribuir para minorar a insuficiência do Estado, que não consegue 

manter a vigilância, em todos os lugares nos quais os indivíduos podem ameaçar 

a vida em sociedade, ou seja, mostrar em que medida a educação seja cívica ou 

religiosa pode civilizar o indivíduo, isto é, torná-lo cidadão através da exigência da 

prática dos deveres, mesmo que por intermédio das lembranças das sansões e 

punições decorrentes do não cumprimento da legalidade. 

 Nesta análise dos escritos de Schopenhauer, teremos as seguintes 

perguntas a serem respondidas: qual seria, pois, a relevância da educação a partir 

da recepção das teses da filosofia de Schopenhauer que tomam o caráter como 

metafísico, imutável, inato e incorrigível? Quais seriam as conseqüências dos 

impactos teóricos dessa filosofia, nos envolvidos com as questões educacionais e 

do direito, que acreditam na mediação pedagógica como instrumento de 

intervenção no caráter dos indivíduos? Qual seria o papel social que a educação 

assumiria diante da antropologia de Schopenhauer?  

 Para a explicitação das idéias que esta dissertação tratará de desenvolver, 

na primeira seção, intitulada Sobre a Educação, nos propomos a analisar aquilo 

que o próprio filósofo compreendeu por educação do intelecto, no último capítulo 

dos Parerga e no capítulo 28 dos Paralipomena. Tal análise nos possibilitará 

reconhecer o caráter eminentemente atual das contribuições das idéias de 

Schopenhauer à educação, naquilo que elas propõem como indispensáveis para a 

adequada formação intelectual das crianças e dos jovens.  

 Na segunda seção, intitulada Fenomenologia do intelecto, analisaremos as 

duas teses capitais da psicologia do filósofo, a saber, “a estrita diferenciação entre 

                                                 
5 O medo decorrente da consciência dos castigos que podem advir de Deus, por conta das ações 
maléficas cometidas, pode contribuir como um contramotivo para que os indivíduos não pratiquem 
a maldade que lhe é inata. 
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vontade e conhecimento, ao lado da primazia da primeira” 6 que, portanto, nos 

permitirá mostrar como os aspectos cognitivos e morais se relacionam na ética de 

Schopenhauer, que subverte aquela concepção cara à tradição filosófica, que 

toma o homem como eminentemente racional, sendo este o sujeito de suas 

representações, no campo da teoria do conhecimento, e de suas ações, no campo 

da ética. 

 Ainda nessa seção, analisaremos o estatuto secundário do intelecto 

encontrado nos Complementos ao Mundo como Vontade e Representação7, que o 

destitui de sua natureza metafísica, definindo-o como físico, isto é, fenomenal. O 

intelecto nessa diretriz dada pelo filósofo passa a ser entendido como um conjunto 

das funções cerebrais, tendo um caráter instrumental, isto é, fora acrescentado ao 

organismo para estar a serviço da vontade. Por conseguinte, veremos de que 

modo esta instrumentalidade do intelecto só vigora para as massas, não, porém, 

para os tipos superiores de homem encontrados na filosofia schopenhaueriana, 

embora seja o tipo compassivo ou o bom caráter, em detrimento ao maldoso, o 

objeto de nossa investigação para explicitação do tema da educação, no aspecto 

moral que aqui será tratado. Não intentaremos esgotar o tema do intelecto, mas 

pontuar aquilo que se considerar indispensável para a compreensão da filosofia da 

educação de Schopenhauer. 

 Na terceira seção, intitulada A teoria dos caracteres, analisaremos os tipos 

de caracteres encontrados na obra de Schopenhauer, que foi resultado da 

influência dos escritos de Kant em sua filosofia, a saber, a doutrina da 

coexistência da liberdade com a necessidade, com a apropriação dos conceitos de 

caráter empírico e caráter inteligível, sendo que o filósofo acrescentou a essa 

apropriação kantiana, o conceito de caráter adquirido. Em seguida, na quarta 

seção, intitulada A diferença ética dos caracteres, analisaremos as teses acerca 

da teoria das motivações em Schopenhauer, que serviram para fundamentar sua 

                                                 
6 SCHOPENHAUER, Arthur. Metafísica da Morte. p. 117. 
7 Não pretendemos analisar nessa dissertação o duplo aspecto em que o intelecto é tomado, a 
saber, fisiológico e transcendental, nas obras de Schopenhauer O Mundo como Vontade e 
Representação e os Complementos ao Mundo como Vontade e Representação. 
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afirmação de que a diferença ética dos caracteres é intata e indelével, não sendo, 

portanto, resultado de uma mediação pedagógica. 

 Assim, na última seção, intitulada Sobre a impossibilidade da educação 

moral, nos deteremos a mostrar a relevância da pedagogia e do direito, mesmo 

que suas intervenções não modifiquem o caráter, mas tão somente a forma de 

exteriorização, mediante práticas educativas de cunho cívico, que despertam 

esses mesmos indivíduos para a consciência dos seus direitos e deveres, o que 

não significa que o desenvolvimento dessa consciência venha equivaler a uma 

mudança de seus respectivos caracteres.  
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1 SOBRE A EDUCAÇÃO 
 

Donde resulta que o nosso valor, seja ele 
moral ou intelectual, não nos chega de 
fora, mas procede da profundeza de 
nosso ser, e nenhuma das artes 
pedagógicas de Pestalozzi pode 
transformar um simplório de nascimento 
num pensador: nunca! Simplório ao 
nascer, simplório ao morrer.8 

 
  
 
 Na última parte dos Parerga, intitulada “aforismos para sabedoria de vida,” 

mais especificamente no capítulo VI de título “da diferença das idades da vida”, 

Schopenhauer encarregou-se de dar explicações sobre as mudanças sofridas 

pelos seres humanos ao longo da sua existência. Tais explicações foram 

retomadas no capítulo 28 dos Paralipomena, onde o filósofo se propôs a 

desenvolver aquilo que concebe por educação, mais especificamente, educação 

intelectual, já que não há lugar para a educação moral em seu sistema filosófico. 

Assim sendo, as idades da vida são: infância, cujo período tem duração de 15 

anos, portando “o mais rico em lembranças” 9 agradáveis, juventude, maturidade e 

velhice. Porém, dos textos aqui mencionados apenas nos deteremos àquilo que 

concerne a infância e a juventude, já que “para a tradição, a educação é o termo 

que designa o desenvolvimento das capacidades físicas, intelectuais e morais da 

criança e do adolescente.” 10 Por conseguinte, o conceito de educação diz 

respeito unicamente a essas duas fases da vida. 

                                                

 Nos Parerga, o filósofo concebe a infância como a fase em que nos 

comportamos mais como seres cognoscentes do que volitivos, pois que no curso 

do desenvolvimento do organismo, o cérebro chega ao fim de sua constituição aos 

07 anos de idade, enquanto que, só tardiamente, há o desenvolvimento das forças 

fisiológicas, a saber, a irritabilidade, reprodução e função genital. A precedência 

do desenvolvimento cerebral sobre o genital faz com que as crianças se 
 

8 SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismos para a Sabedoria de Vida. p. 250. 
9 Idem, p. 262. 
10 Cf. SANTANA, Kleverton Bacelar. Schopenhauer e a impossibilidade da educação moral – 
comentários do capítulo XXVIII dos Paralipómena. p. 04. 
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direcionem com mais afinco para o ato de conhecer, onde tudo se torna objeto de 

sua admiração, pois que seu intelecto sente-se voltado para a descoberta do 

mundo exterior. Por este motivo, nessa fase da vida, as crianças tornam-se 

passíveis de instrução, uma vez que nela o desejo sexual dormita. Na infância, há 

a primazia do intelecto sobre a vontade, ainda que na maturidade essa primazia 

não mais permaneça. 

 

 
 
Na infância... o sistema nervoso e cerebral tem um claro 
predomínio, pois seu desenvolvimento se adianta muito ao resto 
do organismo; [...] Em compensação, o que mais tarde começa 
a se desenvolver é o sistema genital, e só ao chegar a 
maturidade adquirem toda a sua força a irritabilidade, a 
reprodução e a função genital, que então, regularmente, 
possuem/adquirem o predomínio sobre a função cerebral. Por 
isso se explica que as crianças sejam em geral tão..., razoáveis, 
ávidas de saber e fáceis de instruir, e que inclusive no conjunto 
estejam mais dispostas e sejam mais aptas que os adultos para 
todas as ocupações teóricas [...].11 
 
 

  

 Os anos de infância, assinala Schopenhauer, nos são tão saudosos, até o 

dia em que descobrimos a vida como sendo um engodo. Esse período é 

marcado por um intenso encantamento, onde “a vida com toda a sua 

importância, apresenta-se perante nós tão nova, fresca e sem o embotamento de 

suas impressões pela repetição [...]”. 12 Porém, as crianças precisam ser 

instruídas a logo compreenderem o mundo, pois quando chegar à fase da 

desilusão, a saber, a fase da maturidade e da velhice, elas irão descobrir o 

conteúdo real do qual a vida é feita, voltando-se, por conseguinte, para aqueles 

que não lhe apresentaram devidamente o mundo em que ela foi lançada.  Assim, 

“[...] na infância, a vida apresenta-se como uma decoração teatral vista de longe; 

na velhice, como a mesma decoração, porém, vista de mais perto.” 13 Esse 

                                                 
11 Cf. SCHOPENHAUER, Arthur.  Complementos ao Mundo como Vontade e Representação. 
Capítulo 31 – “Sobre o gênio”. 
12 SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismos para a Sabedoria de Vida. p. 248. 
13 Idem, p. 251. 
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primeiro contato com o mundo e com a experiência fará com que as impressões, 

dele resultante, fiquem gravadas muito fortemente na memória das crianças, que 

permitirá, em termos de lembrança, a experiência do saudosismo, quando a vida 

se apresentar em sua verdadeira essência. 
 
 
 
[...] Na infância, as coisas são conhecidas muito pelo lado da 
visão, portanto, da representação, da objetividade, do que pelo 
lado do ser, da vontade. Como o primeiro é o lado agradável 
das coisas, enquanto o lado subjetivo e terrível ainda é 
desconhecido, o intelecto jovem considera todas as imagens 
que a realidade e a arte lhe apresentam como se fossem outros 
tantos seres bem-aventurados: ele imagina que, tão belo 
quanto vê-los, mais belo ainda seria ser o que são.  Desse 
modo, o mundo apresenta-se diante dele como um Éden; esta é 
a Arcádia na qual todos nascemos.14 

 

 

 As crianças, portanto, encontram-se voltadas para a compreensão intuitiva 

do mundo, por seu lançar-se nele, sem que qualquer conceito prévio venha a se 

interpor nesse contato imediato com o mundo. Consoante Schopenhauer, nesse 

estado intuitivo de apreensão do mundo exterior, forma-se na criança o 

fundamento de sua visão de mundo, enquanto que a educação, contrapondo-se 

a esse processo intuitivo de captação da realidade, esforça-se por lhe transmitir 

conceitos, que  

 
 
não nos fornecem a verdadeira essência das coisas; ou seja, o 
conteúdo profundo e autêntico de todo o nosso conhecimento, 
reside  antes na concepção intuitiva do mundo. Tal concepção, 
no entanto, só pode ser adquirida por nós, e de modo algum 
nos poderia ser ensinada.15 

 

 

 No último capítulo dos Parerga, encontra-se uma afirmação do filósofo que 

nos faz reconhecer um certo limite, ou até mesmo uma impossibilidade, em 

                                                 
14 SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismos para a Sabedoria de Vida. p. 250-51. 
15 Idem, p. 249-50. 
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alguns casos, também com relação à educação intelectual, no sentido de sua 

correção, ainda que nesta o determinismo não seja metafísico nem inato, como 

no caso da impossibilidade da educação moral, mas algo que se processa na 

primeira infância e que permanece ao longo da vida, quando diz: “desse modo, o 

fundamento sólido de nossa visão de mundo e o que nele há de superficial e 

profundo forma-se já nos anos de infância: mais tarde ela será desenvolvida ou 

completada, sem, todavia alterar-se no essencial”. 16 Isso acontece quando no 

processo educativo os conceitos precedem as intuições. Depois da fase da 

infância e da juventude segue-se a fase da maturidade, que Schopenhauer 

define como o momento da grande desilusão. Por conseguinte,  

 
 
surge a sede pela vida real, o ímpeto para agir e sofrer, a impelir-
nos para o tumulto do mundo. Nele aprendemos a conhecer o 
outro aspecto das coisas, ou seja, o aspecto do ser, do querer, 
que é contrariado a cada passo. Então, aos poucos, aproxima-se 
a desilusão, e após seu aparecimento diz-se que l’âge des 
illusions est passé [a idade das ilusões passou]. E, todavia, ele 
avança, completando-se cada vez mais. 17 
 
 

 

 A juventude é concebida por Schopenhauer como um período infeliz, pois 

os jovens vivem intensamente a procura da felicidade, supondo que ela tem que 

ser encontrada na existência, quando, na verdade, a posteriori, dão-se conta de 

que a existência é permeada por sofrimentos intermináveis, sendo a felicidade 

apenas um momento breve de satisfação, que logo faz surgir uma nova 

necessidade, e assim ad infinitum. E quanto mais tarde se toma consciência de 

que se é vítima de um desejo por natureza contrariado, já que não há objeto capaz 

de preenchê-lo, mais intensa se torna a experiência de insatisfação. Com a 

maturidade, descobrem-se estratégias capazes de reduzir o volume de excitação 

do desejo, que faz intensificar o sentimento de insatisfação. 
 

 

                                                 
16SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismos para a Sabedoria de Vida. p. 249. 
17 Idem, p. 251. 
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Por isso, nos anos de juventude, estamos quase sempre 
descontentes com a nossa situação e o nosso ambiente, não 
importando quais sejam; porque lhe atribuímos o que na 
verdade pertence, em toda parte, à vacuidade e à indigência 
da vida humana, com as quais só então travamos o primeiro 
conhecimento, após termos esperado coisas bem diversas.18 
 
 

  

 Schopenhauer adverte sobre a necessidade de instruir os jovens de um 

modo adequado, dissipando suas ilusões acerca da realidade. A instrução que 

tenha esse escopo despertará o jovem para a constatação da precariedade 

inerente à existência humana, fazendo-o, desde cedo, a buscar caminhos que 

tornem a vida menos pungente. Esse despertar da consciência evita as decepções 

diárias que são provocadas quando há o predomínio das ilusões sobre o 

verdadeiro conhecimento da existência. Se a instrução dada aos jovens por seus 

preceptores cuidassem de dissipar essas ilusões, a vida não causaria tanto 

desgosto. Assim, poder-se-ia dizer “que a dor é tão velha que pode morrer”, uma 

vez que, já se tomou conhecimento do que de fato ela é: o lugar do sofrimento 

inarredável, que entre os indivíduos só muda em termos de grau e forma. 

 
 
Ganhar-se-ia bastante se, pela instrução em tempo apropriado, 
fosse erradicada nos jovens a ilusão de que há muito a 
encontrar no mundo. Porém, é o contrário que acontece: na 
maioria das vezes, conhecemos a vida primeiro pelo lado da 
poesia, e depois pela realidade. Na aurora de nossa juventude, 
as cenas descritas pela poesia resplandecem diante de nossos 
olhos, e o anelo atormenta-nos para vê-las realizadas, a tocar o 
arco-íris. O jovem espera que o curso de sua vida se dê na 
forma de um romance interessante.19 
 
 

  

 Enquanto que a maturidade diz respeito ao aprendizado obtido pela 

experiência de vida, que faz o homem maduro encarar a vida sempre num 

                                                 
18 SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismos para a Sabedoria de Vida. p. 251-52. 
19 Idem, p. 252. 
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profundo realismo, a juventude tende a ter o conhecimento do mundo distorcido 

por ilusões que, em longo prazo, podem se constituir em um défict intransponível, 

que venha impedir a correção do intelecto, uma vez que este tenha sido muito 

fortemente gravado na memória. As ilusões, segundo Schopenhauer, próprias ao 

período da juventude, são compostas de caprichos pessoais, preconceitos 

herdados e fantasias estranhas. 

 Os caprichos pessoais referem-se à busca da felicidade, própria do período 

da juventude, que por inexperiência não compreendeu que a felicidade não existe, 

e que por este motivo não poderá ser encontrada na existência. Por conseguinte, 

ao chegar a essa constatação, vê o caráter vão de todos os esforços a que se 

submeteu. Assumida, então, a infelicidade inerente à existência humana, o jovem 

passa para a fase da maturidade, que consiste na assimilação da infelicidade. 

Assim diz Baltasar Gracián: 
 
 
Foi com habilidade, para não dizer com embuste, que a 
natureza se comportou com o homem para fazê-lo entrar neste 
mundo, pois ela planejou jogá-lo lá sem nenhuma espécie de 
conhecimento, a fim de prevenir qualquer objeção. Ele chega 
na obscuridade e mesmo às cegas; começa a viver sem sentir 
que vive e sem saber o que é a vida. Torna-se então uma 
criança – tão pueril que a menor bagatela o acalma se chora – 
e um brinquedo basta para sua felicidade. A natureza parece 
introduzí-lo em um jardim de delícias, mas este é apenas uma 
prisão de dores e de lágrimas; de modo que, quando ele abre 
finalmente os olhos da alma, descobrindo tarde demais a 
armadilha, já está comprometido irremediavelmente, e se vê 
mergulhado na lama da qual foi formado. A partir de então, o 
que pode fazer senão chafurdar nela, tentando se virar o melhor 
que puder? Estou convencido de que, sem essa fraude 
universal, ninguém gostaria de entrar em um mundo tão 
enganador, e que bem poucos aceitariam a vida se os tivessem 
prevenido antes do que ela era feita... Quem não te conhece, ó 
vida, te dá – se pode – a sua estima, mas o homem desiludido 
preferia passar do berço à tumba, do tálamo ao túmulo. Um 
presságio comum de nossas desgraças é que o homem nasce 
chorando... Pois, o que pode ser uma vida que começa no meio 
dos gritos da mãe que a dá e do choro da criança que a 
recebe? Isso prova que, se ela (a criança) não tem 
conhecimento das desgraças que a esperam, possui delas o 
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pressentimento, e que, se não as concebe, pelo menos as 
adivinha20 
 

  
  

 Os preconceitos herdados referem-se “as quimeras e os conceitos falsos 

incutidos em nós durante a juventude.” 21 Aqui, a educação se incumbiria de 

libertar as crianças e os jovens desse conhecimento equivocado que lhe fora 

transmitido pelo contexto que o formou, em termos de constituição intelectual de 

sua visão de mundo. Assim sendo, Schopenhauer sugeriu, em termos de melhoria 

da educação, que  
 
 
dever-se-ia , para este fim, manter o horizonte da criança desde 
o princípio o mais estreito possível, transmitindo-lhe, dentro do 
seus limites, apenas noções claras e corretas, para que só 
gradualmente esse horizonte se amplie, depois que ela tiver 
reconhecido com justeza tudo o que nele estiver contido, tendo 
sempre o cuidado de não deixar nada de obscuro, nada de mal 
compreendido ou entendido apenas pela metade. O resultado 
seriam noções restritas e simples acerca das coisas e das 
relações humanas, todavia claras e corretas, de maneira a 
necessitar sempre e unicamente de ampliação, não de 
correção, e assim até a adolescência.22 
 
 
 

 A educação que não prioriza o fato de que as crianças precisam ser 

formadas de um modo profícuo, em termos de conhecimento intelectual da 

realidade, onde as intuições devem preceder os conceitos, termina por alimentar 

nelas estranhas fantasias que, quase sempre são produzidas por acessos a 

leituras de romances, que contribuem para que as crianças tenham sempre mais 

uma compreensão deturpada do seu entorno. Portanto, a educação que 

desejasse alcançar níveis de excelência naquilo que diz respeito a um correto 

conhecimento da realidade, por parte das crianças e dos jovens, segundo 

Schopenhauer, deveria exigir, enquanto método, que a leitura de romances fosse 

substituídas por biografias autorizadas, como o próprio filósofo veio a especificar: 
                                                 
20 GRACIÁN, Baltasar. El Criticón.  p. 61. “ 
21 SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismos para a Sabedoria de Vida. p. 253. 
22 Idem, p. 253-54. 
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Franklin, o Anton Reiser de Moritz e semelhantes.23 Ainda que de um modo geral 

os romances não devem ser lidos. 

 No capítulo 28 dos Paralipomena, Schopenhauer se ocupou no §372 de 

tratar da oposição existente entre aquilo que denominou de educação natural e 

educação artificial, baseada na “natureza do nosso intelecto”; no § 373, o mais 

extenso, buscou determinar a finalidade da educação e apresentar as 

conseqüências advindas da educação artificial; no § 374, abordou as medidas 

educativas que devem ser tomadas, tendo em vista o correto desenvolvimento 

da nossa faculdade de juízo e memória; no § 375, dedicou-se a falar sobre a 

maturidade do conhecimento, e por último, no § 376, apontou para a 

necessidade de censurar a leitura de romances. Embora o filósofo tenha 

sugerido algumas biografias e romances que lhes são confiáveis, não apontou, 

portanto, os romances que a seu ver, não deveriam ser lidos por parte das 

crianças e dos jovens.  

 O filósofo definiu a educação natural como o processo de obtenção de 

conhecimento em que os conceitos surgem das intuições, mediante sua 

abstração. Aqui, havendo a primazia das intuições no conhecimento da 

realidade, o homem tem por professor e livro, sua própria experiência,24 sendo 

esta, portanto, a forma natural do processo de aquisição do conhecimento. A 

educação artificial seria o oposto da educação natural, na medida em que os 

conceitos precedem as intuições, fugindo ao curso natural da faculdade 

cognitiva. “Em contrapartida, a educação artificial, o ditado, o ensinamento e a 

leitura deixam a mente repleta de conceitos, sem que antes haja o conhecimento 

intuitivo do mundo.” 25 As conseqüências da educação artificial, segundo o 

próprio Schopenhauer, é a produção de mentes distorcidas e enviesadas, que 

faz com que os jovens, pelo simples fato de apenas terem lido e aprendido 

conceitos, entrem no mundo de maneira inexperiente, praticando juízos falsos e 

absurdos acerca da realidade.  

                                                 
23 SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismos para a Sabedoria de Vida. p. 254. 
24 SHOPENHAUER, Artur. Parerga e Paralipomena II. p. 639. 
25 Idem. “Em cambio, en la educación artificial el dictado, la enseñanza y la lectura dejan la mente 
repleta de conceptos antes de que exista cualquier conocimiento amplio del mundo intuitivo.” 
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 Ao não priorizar a educação natural, as instituições de ensino terminam por 

desenvolver nas crianças e nos jovens uma incapacidade no correto exercício da 

faculdade de juízo e de discernimento, pois ao se defrontarem apenas com 

conceitos em seu processo de aprendizado, não aprenderão a pensar por conta 

própria e nem conhecerão o mundo ao qual estão inseridos. E, por fim, quando 

na vida adulta a experiência vir a contestar a validade daquilo que se aprendeu 

pelos conceitos, terão que desaprender o que aprenderam, constatou 

Schopenhauer. Porém, vale ressaltar, que no capítulo 28 dos Paralipomena 

também se encontram diversas afirmações do filósofo que revelam sua 

descrença com relação à possibilidade da correção do intelecto, ainda que essa 

impossibilidade seja por razões adquiridas. Assim, com relação aos conceitos 

defeituosos adquiridos diz o filósofo: 
 
 
[...] surgem conceitos defeituosos que, por sua vez, produzem 
falsas e distorcidas visões de mundo, peculiares aos 
indivíduos, que tanto podem permanecer por um tempo, como 
pelo resto da vida. 26[...] Mais tarde uma larga experiência 
haverá de corrigir todos aqueles juízos nascidos da aplicação 
de falsos conceitos. Raras vezes se alcança isso por 
completo. [...] com a que quase todos levam durante muito 
tempo na cabeça e na maioria para sempre – a visão de 
mundo. [...] dar a conhecer metodicamente as crianças as 
coisas e suas relações com o mundo, sem meter-lhes na 
cabeça certos disparates, que muitas vezes não podem ser 
erradicados. [...] daí que aquelas (intuições) não levem a 
término a correção de tais conceitos preconcebidos até muito 
tarde, ou nunca.27 [...] Pois, dado o que se tem aprendido bem 
na juventude, será adquirido para sempre [...].28 
 

  

                                                 
26 SHOPENHAUER, Artur. Parerga e Paralipomena II. p. 640. “surgen conceptos defectuosos, y de 
estos, otros falsos, hasta que finalmente nace una vision del mundo embrollada de una forma 
particular, como la que casi todos llevan durante mucho tiempo em la cabeza, y la mayoría, para 
siempre.” 
27 Idem, p. 640-41. “[...] Más tarde uma larga experiência há de corregir todos aquellos juicios 
nacidos de la falsa aplicación de los conceptos. Raras veces se logra por completo. [...]  como la 
que casi todos llevan durante mucho tiempo en la cabeza, y la mayoría, para siempre. [...] dar a 
conocer metódicamente a los niños las cosas y relaciones del mundo sin meterles en la cabeza 
patrañas que com frecuencia no se pueden erradicar. [...] de ahí que aquella (intuición) no lleve a 
término la correción de tales conceptos preconcebidos hasta muy tarde, o quizá nunca.” 
28 Idem, p.642. “[...] Pues, dado que lo que se ha aprendido bien em la juventud queda adherido 
para siempre [...].” 
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 Assim, a educação natural está em consonância com a dianologia29 de 

Schopenhauer, encontrada no primeiro livro do Mundo e em seus Complementos 

e na Quádrupla raiz do princípio de razão suficiente, assim, então, definida: tem-

se o intelecto que está estruturado pelo princípio de razão suficiente, a saber, 

espaço, tempo e causalidade, suas formas a priori, que são condições de 

possibilidade para que os objetos possam ser conhecidos. Este mesmo intelecto 

é visto sob dois pontos de vista distintos: um ponto de vista filosófico e outro 

fisiológico, um subjetivo e outro objetivo, um transcendental e outro empírico, em 

que o intelecto aparece ora como cérebro, ora como vontade.  

 A representação possui duas metades essenciais, a saber, sujeito e objeto, 

que estão, portanto, numa relação indissociável, já que ambos não podem existir 

sem o outro. “Não existe sujeito sem objeto, nem objeto sem sujeito”. Na 

representação há sempre um cognoscente e um conhecido, sendo que o 

cognoscente não pode conhecer a si mesmo, do mesmo modo que conhece os 

objetos. Por conseguinte,  

 
 
 
enquanto faculdade de conhecimento em geral, o intelecto é 
analiticamente separável em entendimento (Verstand) e razão 
(Vernunft) que desempenham papéis distintos. O entendimento 
é a faculdade da intuição (Anschauung) que conhece a 
causalidade (ligação de coisas singulares como causa e efeito) 
e a razão é a faculdade de reflexão que produz conceitos 
(Begriffe) mediante a abstração das intuições (os conceitos são 
representações tiradas de representações) para conservar, 
fixar, classificar e combinar o conteúdo do conhecimento 
intuitivo e imediato do entendimento, sem jamais produzir 
nenhum conhecimento propriamente dito. O entendimento, na 
medida em que forma ativamente a intuição, é competente para 
conhecer os objetos concretos tais como são dados aos 
sentidos. 30  
  

 

  

                                                 
29 Cf. SANTANA, Kleverton Bacelar. Schopenhauer e a impossibilidade da educação moral – 
comentários do capítulo XXVIII dos Paralipomena. p. 8-9. 
30 Idem, p. 8. 
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 Sendo a intuição a base de todo conhecimento, a educação natural 

pressupõe que a criança ou o jovem, ao serem instruídos com relação ao como 

devem conhecer, tenham a intuição como primeiro elemento de conhecimento, 

condição para a formação dos conceitos, que são sempre a posteriori. Tal 

caminho evitará aquela inadequação percebida na vida adulta, quando se 

constata a incompatibilidade entre o que nos foi ensinado mediante conceitos 

apenas e a experiência intuitiva. O homem natural confia mais em suas intuições 

do que em seus conceitos. 

 
 
 
Eis por que o homem natural sempre atribui mais valor àquilo 
que foi conhecido imediata e intuitivamente do que os conceitos 
abstratos, meramente pensados. Ele prefere o conhecimento 
empírico ao lógico. O contrário pensam as pessoas que vivem 
mais nas palavras que nos atos, que enxergam mais no papel e 
nos livros que no mundo efetivo, e que, ao degenerarem, 
tornam-se pedantes e apegados à letra.31 
 

  

 

 Reconhecendo a importância da intuição no processo de obtenção do 

conhecimento da realidade, evita-se a educação artificial, na qual os conceitos 

precedem a experiência intuitiva, que traz conseqüências nefastas para as 

crianças, pois estas passam a erigir falsas e distorcidas visões de mundo. E por 

este motivo, tornam-se desavisadas e desatentas com relação às estratégias que 

deveriam adotar para se precaverem dos males que o mundo encerra. “Daí que 

poucos eruditos possuem um entendimento semelhante aos homens 

completamente incultos”.32 A educação artificial ocorre quando “os educadores, ao 

invés de desenvolver nas crianças a capacidade de conhecer, julgar e pensar por 

                                                 
31 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 139-40. 
32 SHOPENHAUER, Artur. Parerga e Paralipomena II. p. 640. “De ahí que pocos eruditos posean el 
sano entendimiento humano que es frecuente em los hombres completamente incultos.” 
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elas mesmas, empenham-se em encher suas cabeças de pensamentos alheios e 

acabados”.33 

 Os gregos concebiam a educação como Paidéia, que consistia no 

“tratamento que se deve dispensar à criança para fazer dela um homem”,34 pelo 

desenvolvimento de sua capacidade física, intelectual e moral, que também incluía 

o adolescente, já que “o campo semântico da educação é, pois, a infância e a 

juventude”.35 Os latinos também tomaram a educação no sentido de Humanitas, 

que  

 
repousa  sobre uma concepção de homem herdada do 
‘humanismo retórico’, cujo maior representante é Cícero, e faz 
da ‘humanidade’ não uma essência perene, mas um fim a 
alcançar, segundo um processo que permita ao homem 
despojar-se de sua animalidade que está dentro dele. [...] Nisso 
reside toda a ‘nobreza’ ou a ‘dignidade’ do homem [...].36 
 

  
  

 Tanto a perspectiva grega como a latina encontram-se, pois, dependente de 

uma antropologia filosófica, que parte do pressuposto de que o homem é um ser 

educável, ou seja, uma vez entrando no processo daquilo que se entende por 

educação, poderá alcançar o ideal de excelência, “a perfeição, isto é, à realização 

de sua humanidade, tanto em seu corpo quanto em sua alma”.37 Por conseguinte, 

a educação, independente do sentido semântico que seja tomada, tem um telos, 

isto é, uma finalidade, uma meta ou um propósito “cuja pergunta genuinamente 

filosófica que se lhe pode fazer é para quê educar?” 38 Ainda, segundo Kleverton 

Bacelar, há um certo consenso entre os filósofos acerca do conceito de educação 

e sobre a maneira filosófica de abordá-lo, porém esse consenso chega ao seu 

                                                 
33 SHOPENHAUER, Artur. Parerga e Paralipomena II. p. 640. “los educadores, en lugar de 
desarrollar en el muchacho la capacidad misma de conocer, de juzgar y de pensar, se empeñan 
únicamente en llenarle la cabeza de pensamientos ajenos y acabados.” 
34 Cf. JAEGER, W. Paidéia. 
35Cf. SANTANA, Kleverton Bacelar. Schopenhauer e a impossibilidade da educação moral – 
comentários do capítulo XXVIII dos Paralipomena. p. 4. 
36 Cf. PONS, A. “Renascimento”, in: Dicionário de Ética e Moral. vol. 2, pp. 498-9. 
37 Idem. 
38 Cf. SANTANA, Kleverton Bacelar. Schopenhauer e a impossibilidade da educação moral – 
comentários do capítulo XXVIII dos Paralipomena. p. 10. 
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término quando se trata de determinar o objetivo, a meta, ou a finalidade da 

educação.  

 A ruptura deste consenso entre os filósofos deve-se ao fato de que cada 

proposta educacional irá propor a finalidade do seu processo sempre em 

consonância com a antropologia filosófica que melhor favorecer aos objetivos que 

almeja alcançar, em termos de educação, que nos faz constatar não uma 

antropologia filosófica apenas, mas sim diversas antropologias filosóficas, que irão 

divergir na forma de concepção de homem e, por conseguinte, na finalidade a que 

tende sua proposta educacional.  

 
 
[...] formar o homem para si mesmo, em vista de sua finalidade 
terrena ou em vista de sua salvação? Formá-lo para a família, 
para a pátria, para a sociedade? As diversas respostas dadas a 
essa questão normalmente dependem das diversas teorias da 
natureza humana, dependente portanto das diversas 
antropologias filosóficas.39 
 

   
  

 A finalidade da educação intelectual, segundo a perspectiva de 

Schopenhauer, deverá ter como ponto principal o conhecimento do mundo – die 

Bekanntschaft mit der Welt, estando, pois nesse conhecimento  todo o seu 

propósito. Esse exato conhecimento do mundo passa por um processo de 

conhecê-lo, em que as intuições devem necessariamente preceder os conceitos. 

Assim, aos serem instruídas pelos professores, as crianças e os jovens devem 

tomar parte, em termos intuitivos, da existência das coisas que configuram o 

mundo, e não conhecê-lo apenas por conceitos abstratos.  

 
 

Em geral, as crianças não devem chegar a conhecer a vida por 
qualquer aspecto, onde o original seja substituído pela cópia. Daí 
que as invés de se apressarem a por em suas mãos os livros 
devemos ensiná-las processualmente as coisas e as relações 
humanas. Antes de tudo, devemos cuidar de dirigi-las até a 

                                                 
39 Cf. SANTANA, Kleverton Bacelar. Schopenhauer e a impossibilidade da educação moral – 
comentários do capítulo XXVIII dos Paralipomena. p.10-11. 
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captação pura da realidade: e temos de levá-las a extrair sempre 
seus conceitos imediatamente do mundo real e os forme de acordo 
com a realidade [...].40 

  

 

O conhecimento do mundo não pressupõe apenas o saber abstrato sobre 

sua natureza exterior, mas também o saber do mundo humano, isto é, dos 

mecanismos da cultura e da civilização. O mundo equivale, portanto, tanto o 

mundo exterior como o mundo humano. Por isso, Schopenhauer advertiu sobre a 

necessidade de dar as condições para que crianças e os jovens possam tomar 

consciência dos males do mundo humano, marcado pelo embate do egoísmo 

peculiar a cada indivíduo, que a todo custo busca afirmar os seus interesses, 

ainda que seja preciso a aniquilação dos outros. A instrução competente deveria 

se encarregar de denunciar o otimismo creditado nas relações humanas, 

auxiliando-o a criança e os jovens na adoção de estratégias de proteção para a 

vida em sociedade, evitando assim que sejam muito facilmente objetos da 

maldade alheia. 

Outra grande questão, apontada por Schopenhauer, com relação ao 

processo de aquisição do conhecimento, refere-se à faculdade de juízo e a 

memória. Havendo uma preocupação, por parte de pais e instrutores das crianças 

e dos jovens, quanto ao correto conhecimento do mundo, evita-se o 

desenvolvimento de uma visão de mundo imbuída de preconceitos, que depois 

pode se tornar impossível de ser extinta. Assinalou Schopenhauer: 

 
 
se deve manter as crianças até dos dezesseis anos livres de 
todas as teorias que podem conter grandes erros, isto é, de 
qualquer classe de filosofia, religião ou visão geral: e não 
devemos permitir que se ocupem senão com as disciplinas nas 
quais nenhum erro é possível, como na matemática, ou nas que 
não represente nenhum perigo, como as línguas, a história 

                                                 
40 SHOPENHAUER, Artur. Parerga e Paralipomena II. p. 641. “Em general los ñinos no deben 
llegar a conocer la vida em cualquier aspecto a partir de l copia antes del original. De ahí que en 
vez de apresurarnos a ponerles meros libros en lãs manos debamos enseñarles gradualmente las 
cosas y las relaciones humanas. Ante todo debemos cuidar de dirigirles hacia una captación pura 
de la realidad; y hemos de levarlles a que extraigan siempre sus conceptos inmediatamente del 
mundo real y los formen de acuerdo con la realidad.” 
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natural, a história, etc. Mas, em geral, a  cada idade se devem 
dedicar unicamente as ciências que são inteligíveis e 
plenamente compreensíveis. 41 

 

 

Mantido esses cuidados, que, portanto, inviabilizam o conhecimento 

deturpado da realidade, posteriormente, ao terem recolhidos dados acerca do 

mundo e de conhecê-lo em sua dinâmica profunda, poder-se-á exercer com 

sapiência a faculdade de juízo, que pressupõe maturidade e experiência em 

termos de conhecimento do mundo. Por conseguinte, a infância e a juventude se 

constituem em fases de recolhimento de dados da realidade, que impede o correto 

desenvolvimento da faculdade de juízo, já que não há material suficiente para 

estabelecer relações entre sentenças, próprias a fase da maturidade, onde o 

homem já alcançou, pelo viés da experiência, um amplo e exato conhecimento do 

mundo.  

A eleição acurada dos conteúdos das diversas ciências que serão 

destinados aos jovens irá evitar que a memória, muito vigorosa e tenaz na 

juventude, possa ser preenchida por conhecimentos obtusos da realidade, 

evitando que o conteúdo do aprendizado errôneo possa permanecer ao longo da 

vida. Assim, por ser a memória limitada, por não poder gravar todos os conteúdos 

vividos pelo homem, ao longo da vida, mas tão somente aqueles que possuem 

uma relação direta com os seus interesses, esta deve ser preenchida por 

conhecimentos criteriosamente selecionados, pois que nesse período da infância 

e da juventude, eles ficam fortemente gravados, sem possibilidade de remoção. 
 

 
Mas, posto que ao homem são dados uns poucos anos de 
juventude e a capacidade de memória em geral é sempre 
limitada, e no caso da memória individual todavia mais ainda, o 
mais importante seria preenchê-la com o essencial e mais 

                                                 
41 SHOPENHAUER, Artur. Parerga e Paralipomena II. p 642. “se deve mantener a los ninõs hasta 
los dieciséis años libres de todas las teorias que puedam contener grandes errores, es decir, de 
cualquier clase de filosofia, religión o visión general: y no debemos permitir que se ocupem más 
que em las disciplinas em las que nos es posible ningún error, como las matemáticas, o en las que 
ninguno reviste mucho peligro, como las lenguas, la historia natural, la historia, etc. Pero, en 
general, a cada idad se deben dedicar únicamente a las ciências que / les resultem asequibles y 
plenamente comprensibles.” 
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relevante de cada espécie (de conhecimento relativos as 
diversas ciências) excluindo os demais. Tal seleção deveria ser 
realizada pelas mentes mais aptas e os mestres de cada 
especialidade de uma única vez e traria uma madura reflexão, e 
seus resultados deveriam ser fixados. Sua base seria uma 
análise ou exame do que é necessário e importante para o 
homem conhecer tanto genericamente como em alguma 
profissão ou campo específico do conhecimento. Os 
conhecimentos da primeira classe teriam que estar a sua vez 
divididos em cursos gradualmente ampliados ou em 
enciclopédias, segundo o nível da instrução em geral que se 
destina a cada qual em função de suas circunstâncias externas: 
iriam desde o nível limitado a educação primária básica até o 
compêndio de todos os objetos de ensino na Faculdade de 
Filosofia. Os conhecimentos da segunda classe deveriam ser 
confiados a eleição dos verdadeiros mestres de cada 
especialidade. O conjunto daria como resultado um cânon da 
educação intelectual especialmente desenvolvido e que, logo 
cedo, iria requerer uma revisão a cada dez anos. Com tais 
disposições, empenharíamos a força juvenil da memória com o 
maior proveito possível e ofereceríamos um excelente material 
ao juízo que se segue na maturidade.42 

 

 

Uma vez assegurado o devido cuidado com os conteúdos que serão 

fortemente gravados na memória dos jovens, estes terão, em longo prazo, 

condições de exercer eficazmente a sua faculdade de juízo, já que o material 

psíquico acumulado não se constitui em entrave para essa possibilidade, pois, 

dados os critérios observados, foi o que de melhor poderia ter sido assimilado, em 

termos de conhecimento do mundo. Por conseguinte, o correto exercício da 

                                                 
42 SHOPENHAUER, Artur. Parerga e Paralipomena II. p. 643. “Pero puesto que al hombre solo le 
son dados unos pocos años de juventud y la capacidad de la memoria en general es siempre 
limitada, y en el caso de la individual todavia más, lo importante sería llenarla de lo esencial y 
relevante de cada espécie excluyendo lo demás. Tal selección debería ser realizada por las 
mentes más aptas y los maestros de cada especialidad de uma sola vez y trás una madura 
reflexión, y sus resultados tendrían que quedar fijados. Su base sería un examen de lo que es 
necesario e importante que sepa el hombre en general y dentro de cada profesión o especialidad 
en particular. Los conocimientos de la primera clase tendrían que estar a su vez divididos em 
cursos gradualmente ampliados o en inciclopedias, según el nível de la instrución en general que 
se destine a cada cual en función de sus circunstancias externas: irían desde el nível limitado a la 
educación primaria básica hasta el / compendio de todos los objetos de enseñanza en la Facultad 
de Filosofía. Los conocimientos de la segunda clase quedarian confiados a la elección de los 
verdaderos maestros de cada especialidad. El conjunto daria como resultado un canon de la 
educación intelectual especialmente desarrollado y que, desde luego, requeriria una revisión cada 
diez años. Con tales disposiciones emplearíamos la fuerza juvenil de la memoria co el mayor 
provecho posible y transmitiríamos una excelente matéria al Juicio que segue con posterioridad.” 
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faculdade de juízo pressupõe a maturidade, isto é, um número suficiente de 

experiências e conhecimentos adquiridos, que só poderão ser obtidos com os 

tempos idos de um indivíduo.  A maturidade seria, portanto, a capacidade de 

perceber de modo inequívoco, a congruência ou incongruência “entre todos os 

seus conceitos abstratos e sua captação intuitiva [...].” 43 Porém, a congruência 

entre conceitos e as intuições só é alcançada na fase da maturidade, uma vez que 

na juventude, por conta da educação artificial recebida, têm-se poucos elementos 

para fazer a conexão entre estes, a saber, conceitos e intuições, já que são 

aprendidos de maneira dicotômica. Por isso, a afirmação de que na maturidade, 

quase sempre somos obrigados a desaprender o aprendido, pela aguda 

percepção que passamos a ter com relação à desconexão entre certos conceitos 

e as percepções intuitivas.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 SHOPENHAUER, Artur. Parerga e Paralipomena II. p. 643. “entre todos os seus conceitos 
abstratos e sua captação intuitiva.” 
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2 FENOMENOLOGIA DO INTELECTO 
 

 
Todos os filósofos erraram, ao terem 
posto o metafísico, o indestrutível, o 
eterno do homem no intelecto: ele está 
exclusivamente na Vontade, que é 
completamente diferente dele e é 
unicamente originária. O intelecto, como 
exposto a fundo no segundo livro, é um 
fenômeno secundário e condicionado 
pelo cérebro, por conseguinte começa e 
termina com ele.44 
 

 

Schopenhauer dedicou-se a uma produção exaustiva sobre o tema do 

intelecto, que se encontra disseminada em suas obras, mais especificamente 

naquelas que tratam da Teoria do Conhecimento45, a saber, Sobre a Quádrupla 

Raiz do Princípio de Razão Suficiente (1813), no primeiro livro do Mundo como 
                                                 
44 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre la muerte y su relación con el carácter indestructible de 
nuestro ser en sí. MVR, V. II. p. 549. “Hasta ahora todos los filósofos se han equivocado al poner lo 
metafísico, lo indestructible, lo eterno del hombre, en el intelecto: se halla exclusivamente en la 
Voluntad, que es totalmente distinta de  aquel y la única originaria. Tal y como se expuso 
fundadamente en el libro segundo, el intelecto es un fenómeno secundario y condicionado por el 
cerebro, por lo que empieza y termina con él.” 
45 Todas as obras de Schopenhauer que tratam da Teoria do Conhecimento são tributárias de seus 
estudos de medicina e frenologia realizados em 1809, na Universidade de Göttingen, considerada 
entre as melhores da Europa. A frenologia era uma ciência da época que estudava os limites e 
possibilidades das ações humanas a partir da conformação craniana. Todas as características que 
ele atribui ao intelecto estão assentadas sob essa formação obtida. Durante esse período, 
alcançou uma ampla formação em ciências físicas e naturais. “Até a fase final de seu curso, 
dedicar-se-á com especial carinho à Botânica, à Zoologia e à Mineralogia. Dir-se-ia que era a 
carreira de naturalista é a que mais fortemente o atraía. Vive-se a grande época dos fenômenos 
físicos e naturais e a atenção dos sábios volta-se para fora e não para os íntimos recantos da alma 
humana. Nessa época, os filósofos, para se alicerçarem em princípios empíricos seguros, serão 
naturalistas, antes de mais nada, ao invés de psicólogos. Quarenta ano depois, Schopenhauer 
confessará a um de seus discípulos o muito que deve aos estudos dessa matéria”. “A Fisiologia é o 
ponto culminante de todas as ciências naturais. É indispensável haver feito, como eu, um curso 
sério e completo de todas essas ciências e nunca perdê-las de vista durante toda a vida… Estudei 
Anatomia com Hempel e Langenbeck, a estrutura do cérebro, em curso especial com Resenthal, 
no Museu Anatômico de Perpenière, em Berlim. Por três vezes assisti aos cursos de Química, 
Física, Biologia e Anatomia Comparada, e tudo sem prejuízo algum da Mineralogia, da Botânica, 
da Fisiologia, da Geografia e da Astronomia. Durante toda a minha vida segui de perto os 
progressos de todos esses ramos da ciência, sem jamais ignorar as obras mais importantes que se 
publicaram sobre o assunto. Li todas elas cuidadosamente, sobretudo as inglesas e francesas, 
fazendo minhas anotações à margem das páginas, conforme provam os livros constantes de 
minha biblioteca. Graças a isto, julgo-me autorizado a dar meu parecer nesses assuntos e disto 
sempre me gloriarei”. (Cf. WEISSMANN, Karl. Vida de Schopenhauer. Belo Horizonte: Editora 
Itatiaia, 1980, p. 53-54).  
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Vontade e Representação seguido do apêndice intitulado Crítica da Filosofia 

Kantiana (1818), Da vontade na natureza (1836) e nos Complementos aos livros 

primeiro e segundo de O Mundo como Vontade e Representação (1844). Tais 

obras encarregam-se de apresentar a visão objetiva e subjetiva do intelecto 

apresentada pelo filósofo, ao concebê-lo de um lado como fenomênico e 

fisiológico, e por outro, como transcendental. Porém, não nos ocuparemos de 

analisar os aspectos peculiares desse duplo ponto de vista acerca do intelecto, 

que não são contraditórios mas complementares. O intelecto, independente do  

ponto de vista que seja pensado,  não ultrapassa sua natureza física, isto é, 

fenomênica, estando submetido às condições temporais. 

Ao ter admitido o caráter secundário e instrumental do intelecto diante da 

Vontade irracional,  seu conceito mor, Schopenhauer não se tornou um ferrenho 

opositor do intelecto, uma vez que em sua filosofia, o mesmo torna-se um 

poderoso componente, dada a extensão do conhecimento que lhe é possível, para 

a possibilidade da contemplação estética, da vida ética e da santidade naqueles 

indivíduos, considerados tipos superiores de homem, a saber, o gênio, o 

compassivo e o asceta, que por uma graça da natureza, possuem um excesso de 

inteligência, que os permitem se libertar dos grilhões da afirmação da vontade, a 

partir da contemplação da ideia, no caso do gênio, e do reconhecimento da 

Vontade, enquanto essência, em todas as coisas, no caso do compassivo e do 

santo, onde se dá a identidade do sujeito do querer no sujeito do conhecer. 

Porém, essa visão do intelecto como instrumental e pragmático, encontrada nos 

Complementos ao Mundo, que se propôs a mostrar o intelecto como algo objetivo 

e material, embora pareça contraditória a sua visão transcendental encontrada no 

livro primeiro do Mundo, não se constitui, segundo a nossa leitura, como uma 

posição que visá diminuir a visão filosófica das operações intelectuais, a exemplo 

da validade do princípio de razão suficiente, forma de conhecimento ligado ao 

serviço/afirmação da vontade. 

 A libertação da vontade alcançada pelos tipos superiores de homem 

encontrados no livros III e IV do Mundo dá-se por meio do conhecimento intuitivo, 

que se diferencia do conhecimento racional/abstrato. Isso aponta para a 
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contradição estabelecida na ética schopenhauriana, dado o deslocamento da 

liberdade, própria ao em si, para o fenômeno, já que uma das teses de sua 

psicologia afirma a primazia da vontade sobre o intelecto. Nos tipos superiores de 

homem, por sua vez, o intelecto perde o seu caráter permanente de 

instrumentalidade, como é perceptível no homem vulgar e nos animais, cuja 

vontade encontra-se voltada unicamente para querer “existencia, bem-estar, vida 

e propagação da espécie”.46 

Na filosofia de Schopenhauer, mais especificamente nos Complementos, o 

intelecto é considerado físico, isto é, fenomenal, enquanto a Vontade é metafísica. 

A Vontade objetiva-se no corpo, sendo o intelecto a parte do corpo representada 

pelo cérebro, que possibilita a relação intersubjetiva deste corpo individual com os 

outros corpos. Por ser físico, o intelecto como todo o mundo orgânico e inorgânico 

é objetidade/manifestação dessa Vontade, que se mostra em fenômenos, que 

variam em graus de visibilidade, mas que não se diferenciam em essência. O 

intelecto, por sua vez, encontra-se submetido à Vontade, porém, essa 

subordinação só é absoluta em termos metafísicos e nos baixos graus de 

objetivação da Vontade, isto é, nas forças inorgânicas, vegetais e animais não 

racionais. No plano físico, dado a identidade da vontade com o corpo humano, os 

tipos superiores de homem tornam-se capazes não de subordinar a vontade de 

modo peremptório, mas de se separarem/libertarem dela, uma vez que neles o 

intelecto consegue se desvencilhar das demandas que esta lhes impõe, exceto 

apenas nos casos em que os movimentos do corpo acontecem sem qualquer 

indício de conhecimento através de excitações, a saber, nos processos de 

digestão, circulação sanguínea, secreção e crescimento e no tipo de homem 

vulgar, em que não há primazia do intelecto sobre a vontade, onde apenas 

permanece em sua função instrumental, e por conseguinte, secundária em relação 

a vontade.  

Como faculdade desenvolvida para servir a vontade, o intelecto é o que 

torna possível o conhecimento e as representações. As representações, por 

                                                 
46 SCHOPENHAUER, Arthur. Del primado de la voluntad en la autoconsciência. MVR, V. II. p. 242. 
“existencia, bienestar, vida y propagación.” 
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conseguinte, possuem duas metades essenciais, a saber, o sujeito e o objeto. O 

objeto tem por forma o espaço e o tempo, enquanto o sujeito “não se encontra no 

espaço nem no tempo, pois está inteiro e indiviso em cada ser que representa”.47 

Segundo Schopenhauer trata-se de duas metades inseparáveis, sendo que “cada 

uma delas possui significação e existência apenas por e para a outra; cada uma 

existe com a outra e desaparece com ela. Elas se limitam imediatamente: onde 

começa o objeto, termina o sujeito”.48 O que se conhece, por sua vez, através do 

intelecto em suas formas, a saber, espaço, tempo e causalidade, também 

denominadas de princípio de razão, são apenas fenômenos, sendo que o 

conhecimento da essência das coisas, ou seja, da Vontade, subtrai-se a uma 

dessas formas, a saber, o tempo, sendo este conhecimento reservado a 

experiência interna que cada indivíduo tem do seu próprio corpo, que se dá de 

modo intuitivo e imediato, onde os indivíduos se descobrem como sujeitos 

volitivos. Por conseguinte, esse conhecimento obtido pela experiência interna, 

ainda é representação, mas do ponto de vista da Vontade, que se constitui como o 

ponto de vista complementar ao ponto de vista da representação, limitado pelo 

conhecimento de fenômenos.49 

 
 
De tudo o que foi dito se segue que a Vontade como coisa-em-
si encontra-se fora do domínio do princípio de razão e de todas 
as suas figuras, e, por conseguinte, é absolutamente sem-
fundamento, embora cada um de seus fenômenos esteja por 
inteiro submetido ao princípio de razão.50  

 

 

                                                 
47 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 46. 
48 Idem. 
49 A filosofia de Schopenhauer permite, pois, conceber como parte integrante do aparato psíquico e 
da sua função de conhecer algo que está excluído do âmbito do conhecer. Reconhece ao que é 
sem-consciência (bewustlos) ou, etimologicamente “não-cognoscente” (nicht-wissend) um 
significado positivo, conferindo-lhe o estatuto de um objeto de saber. Não porém de um objeto de 
saber entre outros, mas de um objeto de saber por excelência, na medida em que torna, ao mesmo 
tempo, possível a atividade do conhecer”. Cf. CACCIOLA, Maria Lúcia Melo e Oliveira. 
Schopenhauer  e  inconsciente. In: (Org) KNOBLOCH, Felícia. O inconsciente: várias leituras. São 
Paulo: Escuta, 1991, p. 25. 
50 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 171-72. 
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O intelecto no corpo humano é o cérebro, que é objetidade da Vontade, por 

ser parte do corpo, porém isso implica em reducionismo do intelecto ao cérebro, 

embora na visão do livro primeiro do Mundo como Vontade e Representação, este 

é entendido como uma parte física de um complexo aparato psíquico, uma vez 

que sua descrição, nesta obra, faz parte de uma filosofia transcendental, ou seja, 

de um idealismo transcendental. Este órgão, o cérebro, é a própria faculdade de 

conhecimento, onde tudo que é fenômeno só pode ser objeto de conhecimento 

mediante as formas do princípio de razão, que são a priori. Estão no entendimento 

ou intelecto – (Verstand), antes da experiência, como condição de possibilidade da 

mesma, isto é, todo objeto exige necessariamente um sujeito que o capte nas 

formas do princípio de razão. Aqui, Schopenhauer  mantém-se kantiano ao dizer 

que: 
 
 
 
Aprendemos do grande Kant que tempo, espaço e causalidade 
encontram-se em nossa consciência segundo sua completa 
legalidade e possibilidade de todas as suas formas, inteiramente 
independentes dos objetos que neles aparecem e que 
constituem o seu conteúdo, ou, noutros termos, eles podem ser 
encontrados quer se parta do sujeito, quer se parta do objeto; 
daí com igual direito poder-se denominá-los modos de intuição 
do sujeito ou qualidade do objeto ENQUANTO OBJETO (em 
Kant fenômeno), ou seja, REPRESENTAÇÃO.51 

 

 

Os animais também possuem intelecto, embora sejam carentes da 

faculdade de razão, que é específica dos homens. Tanto nos animais quanto nos 

homens, a Vontade está em constante atividade, mas, diferente dos animais onde 

essa atividade se realiza de maneira cega, acompanhada tão somente de 

conhecimento intuitivo, no homem o conhecimento abstrato ou racional chega a 

conduzir esta atividade, pois se torna capaz de transformar o conhecimento 

intuitivo em conhecimento abstrato, graças à razão, propondo 

motivos/representações para por a vontade em atividade. Por tornar a vontade e o 

intelecto comuns ao homem e aos animais, percebe-se que em Schopenhauer, “a 

                                                 
51  SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 179. 
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diferença entre o homem e o animal não repousa na distinção entre vontade e 

intelecto, mas na separação entre intelecto e razão”.52 O desenvolvimento da 

faculdade racional nos indivíduos os desfixou da certeza da infalibilidade do 

instinto, perceptível claramente nos animais, deixando-lhe entregue ao erro e a 

hesitação.  

Segundo a perspectiva dos Complementos, que se restringe a uma 

concepção biológica do intelecto, a faculdade de conhecimento tem, pois, o seu 

início com o aparecimento do cérebro e, por conseguinte, sua cessão com o seu 

desaparecimento. Isso acentua a temporalidade do intelecto cuja “função principal 

é a auto-preservação do indivíduo”.53 Por sua condição física, o intelecto encontra-

se fadado ao perecimento, isto é, ao enfraquecimento de suas possibilidades, 

enquanto que a Vontade permanece imune aos efeitos do tempo, pois se encontra 

fora dele, uma vez que é a coisa-em-si. Contudo, o desaparecimento da atividade 

cerebral em um indivíduo, com a emergência da morte, não aniquila aquilo que é 

sua essência/Vontade, mas apenas o cérebro e suas formas a priori espaço e 

tempo, que perecem juntamente com o indivíduo. Na ausência mesma de 

movimentos corporais atua as forças inorgânicas naquilo que foi orgânico, já que 

as Idéias54 vivem em permanente conflito pela posse da matéria. 

 
 
 
O filósofo acentua a temporalidade e a finitude do intelecto em 
oposição à Vontade imutável e intemporal [...] Schopenhauer 
menciona com insistência a possibilidade da decrepitude, 
derradeiro grau de enfraquecimento do intelecto, a salvo da qual 
nenhum espírito pode se acreditar, se é verdade que ela atinge 
muitas vezes os melhores, ou aqueles que de alguma forma 
abusaram do intelecto.55 
 

 
 

                                                 
52 SANTANA, Kleverton Bacelar. Sobre a IV motivação na Psicologia de Schopenhauer, p. 07. 
53 CACCIOLA, Maria Lúcia Melo e Oliveira. Schopenhauer e inconsciente. p. 25. 
54 As Ideias em Schopenhauer são as “espécies determinadas ou as formas e propriedades 
originárias” Cf. SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. (Os 
pensadores) p. 199. As ideias são, portanto, os graus intermediários de objetivação da Vontade, 
situados entre a coisa-em-si e o fenômeno. 
55 PERNIN, Marie José. Schopenhauer: Decifrando o enigma do mundo. p. 95.  
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Schopenhauer em sua fenomenologia do intelecto enfatiza, em diversas 

passagens de sua obra, o seu caráter instrumental, ou seja, de que fora criado 

apenas para perseguir os interesses da vontade, que são a busca pelo prazer, a 

fuga da dor e a reprodução, já que a Vontade em si nada tem como finalidade, por 

se tratar de um impulso metafísico não consciente. A vontade “põe a 

intelectualidade (entendimento + razão) ao seu serviço.”56 E somente pela 

faculdade de conhecimento, que possibilita o mundo como representação, meio de 

ajuda indispensável, a ideia de homem pôde alcançar o máximo grau de elevação 

nas escala das objetidades, que permite a realização dos dois impulsos da 

vontade: “a nutrição e a propagação”.57 Pelo conhecimento, o homem é capaz de 

executar as determinações que lhes são provocadas pelos motivos, que por 

estratégias chegam a romper os limites que poderiam dificultar a sua 

sobrevivência/conservação. 
 

 
O conhecimento em geral, quer simplesmente intuitivo ou 
racional, provém portanto originariamente da Vontade e 
pertence à essência dos graus mais elevados de sua 
objetivação, como mera μηΧανη58, um meio para conservação 
do indivíduo e da espécie como qualquer órgão do corpo. Por 
conseguinte, originariamente a serviço da Vontade para 
realização dos seus fins, o conhecimento permanece-lhe quase 
sempre servil, em todos os animais e em quase todos os 
homens. 59 

 

 

Diferente das outras objetidades, a saber, animais não racionais e vegetais, 

onde a causalidade se dá, no primeiro, por motivos unicamente intuitivos e, no 

segundo, por excitações, no homem, enquanto agente, se dá mediante motivos 

acompanhados não somente de conhecimento intuitivo, mas também de 

conhecimento abstrato. A cada motivo, por sua vez, segue-se um movimento do 

corpo ou da vontade, já que Schopenhauer estabelece o corpo e a vontade como 

                                                 
56 PERNIN, Marie José. Schopenhauer: Decifrando o enigma do mundo. p. 87. 
57 SCHOPENHAUER, Arthur. Visión objetiva del intelecto. MVR, V. II. p. 321. “la nutrición y la  
propagación.” 
58 Astúcia e artimanha. 
59 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 217. 
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uno, dado o fato da Vontade ter se objetivado, porém, não há identidade entre 

Vontade e corpo quando se volta para a Vontade metafísica, quando ainda não 

havia se objetivado.  “Ademais, a identidade do corpo com a vontade também se 

mostra, entre outras coisas, no fato de que todo movimento excessivo e veemente 

da vontade, isto é, cada afeto, abala imediatamente o corpo e sua engrenagem 

interior [...]”.60 Pela lei da motivação, o homem em seu agir dispõe do 

conhecimento abstrato, que lhe auxilia na consecução das determinações da 

vontade. As excitações só prevalecem no homem em sua dimensão vegetativa, e  

não em seus atos de vontade, que se dão mediante motivos. 

O homem enquanto ideia/objetidade mais elevada da Vontade tem em si, 

por meio da assimilação por dominação, todas as idéias/objetividades inferiores, 

que mesmo estando submetidas, continuam seu esforço para exprimir a sua 

essência, ainda que na objetidade humana a mesma essência encontre a sua 

expressão. Porém, o fato da idéia de homem ser a mais elevada, não significa 

afirmar que se trata de uma evolução que se dá a partir das idéias/objetidades 

inferiores, dado o conceito de assimilação por dominação, pois Schopenhauer não 

faz nenhuma menção a uma espécie de evolucionismo, já que foi anterior a 

Darwin, não tendo sido objeto de suas preocupações o como as diferentes formas 

de objetidades surgem na evolução história.  
 
 
 
_Embora no homem, como Ideia (platônica), a Vontade tenha 
encontrado sua objetivação mais distinta e perfeita, esta sozinha 
não podia expressar a sua essência. A Ideia de homem, para 
aparecer na sua atual significação, não podia se expor isolada e 
separadamente, mas tinha que ser acompanhada por uma 
seqüência decrescente de graus em meio a todas as figuras 
animais, passando pelo reino vegetal e indo até o inorgânico. 
Todos esses reinos se complementam para a objetivação plena 
da Vontade.61 

 

 

                                                 
60 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 159. 
61 Idem, p. 218-19. 
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Há, pois, uma hierarquia dos diferentes graus de objetidade da Vontade e 

não uma evolução, pois que a Vontade se objetiva de uma única vez na idéia, 

ainda que isso não encerre o surgimento contínuo da matéria. Tal hierarquia das 

objetidades é semelhante à encontrada nas artes e nas virtudes morais. 

 

 
2.1 A DIFERENCIAÇÃO ENTRE VONTADE E INTELECTO  

 

 Nos Complementos ao livro quarto de O Mundo como Vontade e 

Representação (1844), Schopenhauer expõe as duas teses da sua psicologia, a 

saber, “a estrita distinção entre vontade e conhecimento, e a primazia da primeira”, 
62 sendo a primeira tese, o objeto de nossa investigação nesse subcapítulo.  Para 

a compreensão desta primeira tese, torna-se imprescindível compreender a radical 

diferença entre a Vontade, e não a vontade humana, e o intelecto/conhecimento, 

evitando assim a confusão a que muitos leitores de Schopenhauer são acometidos 

ao confundirem a Vontade com o seu fenômeno, a vontade humana. Esta 

distinção radical, portanto, mantém-se absoluta quando relacionada à Vontade 

metafísica e o intelecto, não, porém quando há referência deste último com a 

vontade humana, já que esta carece do intelecto para perseguir seus fins. Assim, 

apesar da distinção mantida, há, portanto, pela emergência da objetidade humana 

no tempo, uma necessária relação/interação entre estes, a saber, intelecto e 

vontade, pois que “é o ponto temporal de começo e conexão de todo o fenômeno, 

isto é, da objetivação da vontade: condiciona o fenômeno, mas também está 

condicionado por ele”. 63 Há, portanto, entre intelecto e vontade uma relação 

inarredável na medida em que se determinam mutuamente. 

 A vontade humana, enquanto objetidade da Vontade, está situada no tempo 

e, por sua vez, vinculada ao princípio de razão pela lei da motivação, ou seja, a 

vontade humana requer um motivo (conhecimento/representação), oferecido pelo 

                                                 
62 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre la muerte y su relación con el carácter indestructible de 
nuestro ser  en sí. MVR, V. II. p. 548. “la estricta distinción entre voluntad y conocimiento, y el 
primado de la primera.” 
63 SCHOPENHAUER, Arthur. Del primado de la voluntad en la autoconsciencia. MVR, V. II. p. 241. 
“es el punto temporal de comienzo y conexión de todo el fenómeno, es decir, de la objetivación de 
la voluntad: condiciona el fenómeno, pero tambiém está condicionado por él.” 
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intelecto, para que possa se constituir num ato de vontade de um  indivíduo. 

“Assim, todo ato de vontade de um indivíduo cognoscente (que é apenas um 

fenômeno da Vontade como coisa-em-si) tem necessariamente um motivo, sem o 

qual esse ato nunca se daria”.64 Aqui, nota-se, a interação do intelecto com a 

vontade humana, já que este foi criado para lhe apresentar motivos. Pois, só há o 

hiato absoluto entre intelecto e Vontade, em termos de separação, somente com 

relação à Vontade como coisa-em-si e não ao seu fenômeno mais elevado, a 

vontade humana. 

 A Vontade, entendida como a coisa-em-si de Kant, está “totalmente 

separada do conhecimento”65, pois sendo sem razão (grundlos) não conhece 

meta nem objeto, por se tratar de um impulso cego e irracional. Supor a idéia de 

uma meta ou objeto para a Vontade noumênica incorreria em contradições acerca 

do seu irracionalismo, pois daria brechas para se pensar a Vontade submetida às 

determinações da intelectualidade. Por sua vez, deixaria de ser um fundamento 

impulsionante para ser determinado. As metas e objetos só encontram vigência 

quando relacionados à vontade humana que, estando na dependência de motivos, 

supõe a idéia de meta e objeto, que se tornam alheios à “Vontade que não sabe o 

quer, mesmo porque ela é uma vontade e nada mais”.66 

 A necessidade de separar a Vontade como coisa-em-si da vontade 

humana, que é seu fenômeno, torna-se um recurso importante para explicar a 

liberdade transcendental da Vontade Metafísica. Isso porque a liberdade não está 

na vontade humana que se encontra, portanto, submetida à lei de causalidade, ou 

seja, toda vontade humana tem uma causa que permite seu aparecimento no 

tempo e no espaço. Sendo essa causa a condição necessária de sua emergência. 

A liberdade está, pois, na Vontade Metafísica que é intemporal, não estando 

submetida à causalidade, que é uma forma do sujeito e do objeto. Não existe, 

pois, liberdade para o fenômeno, pois estes se manifestam no tempo e no espaço 

por causas necessárias, sem as quais sua manifestação jamais ocorreriam.   

                                                 
64 CACCIOLA, Maria Lúcia Melo Oliveira. Schopenhauer e a Questão do Dogmatismo. p. 101. 
65 Idem, p.102. 
66 Idem. 
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 A liberdade e a necessidade coexistem no fenômeno, mas a primeira 

pertence à essência desse fenômeno, que é a Vontade Metafísica. A 

interação/relação entre vontade humana e intelecto, no plano da imanência, torna 

menos acentuada essa estrita diferenciação entre Vontade e Intelecto, no plano 

metafísico, dado a identidade da vontade humana com o corpo. Por conseguinte, 

nesta interação com o intelecto, os motivos tornam-se elementos necessários para 

mobilizar a vontade humana em termos de atividade/movimento. 

 Schopenhauer aponta que a diferença entre os indivíduos e animais não 

repousa sobre o grau de sua essência, pois que a Vontade é a mesma em todos, 

embora alguns indivíduos a compreendam como vontade particular, dada a 

pluralidade fenomênica da vontade humana, imersa no princípio de individuação67. 

A diferença, portanto, existente entre os indivíduos e animais está assentada na 

esfera cognitiva, isto é, na extensão do conhecimento. A vontade não admite 

graus em termos de essência, mas apenas em termos de excitações, que estão 

sob o solo do conhecimento, que dada a diversidade e complexidade dos motivos 

põe a vontade em atividade a partir de diferentes estados de ânimo, “desde a mais 

débil inclinação até a paixão, e o mesmo sua excitabilidade, ou seja, sua 

veemência, desde o temperamento fleumático até o colérico.” 68 

 

 

2.2 A PRIMAZIA DA VONTADE SOBRE O INTELECTO  

  

 A segunda tese, que afirma a primazia da Vontade sobre o intelecto, 

também aponta para a constatação de que esta primazia é absoluta em termos 

metafísicos e nos baixos graus de objetivação da vontade, não, porém quando se 

trata dos tipos superiores de homem. No gênio, “o intelecto, deixando de ser servo 
                                                 
67 “Nesse sentido, servindo-me da antiga escolástica, denomino tempo e espaço pela expressão 
principium individuationis (princípio de individuação), que peço para o leitor guardar para sempre. 
Tempo e espaço são os únicos pelos quais aquilo que é uno e igual conforme a essência e o 
conceito aparece como pluralidade de coisas que coexistem e se sucedem. Logo, tempo e espaço 
são o principium individuationis, objeto de tantas sutilidades e conflitos entre os escolásticos [...].” 
Cf. SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 171. 
68 SCHOPENHAUER, Arthur. Del primado de la voluntad en la autoconsciencia. MVR, V. II. p. 245. 
“desde la más débil inclinación hasta la pasión, y lo mismo su excitabilidad, o sea, su vehemencia, 
desde el temperamento flemático al colérico.” 
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da vontade e de seus desejos, não se ocupa mais com as aparências, 

entregando-se à reconfortante fruição da Idéia verdadeira”, 69 enquanto que, no 

compassivo e no santo, o mesmo conforto é obtido mediante o reconhecimento da 

própria essência em todas as coisas pelo processo de dissipação da idéia de 

indivíduo.  

Nos tipos superiores de homem não há uma primazia absoluta do intelecto 

sobre a vontade, como muitos pensam, mas sim a libertação do intelecto das 

determinações da vontade. Essa libertação, que, portanto é extensiva aos tipos 

superiores de homem, possibilita o distanciamento da vontade mediante a recusa 

de suas exigências, o que não significa primazia sobre ela. Se se é possível 

pensar uma primazia do intelecto sobre a vontade nos tipos superiores, esta só 

poderá ser entendida como relativa, pois, ainda que estes se oponham as 

exigências da vontade na prática, isto não significa sua supressão obsoluta, já que 

o santo concebe a morte como o dia da libertação efetiva, pois com ela se apagam 

todos os indícios de um corpo ainda animado por uma vontade ávida. 
 

 
 
Se, ao fim, advém a morte, que extingue esse fenômeno da 
Vontade, cuja essência aqui há muito expirou pela livre negação 
de si mesma, // exceto no fraco resto que aparece na vitalidade 
do corpo – então essa morte é muito bem-vinda e alegremente 
recebida como a redenção esperada Com ela não finda, 
diferente dos outros casos, apenas o fenômeno; mas a essência 
mesma que aqui ainda tinha tão-só uma existência débil em e 
através do fenômeno é suprimida.70 

 

  

 No capítulo 19 dos Complementos ao livro primeiro de O Mundo como 

Vontade e Representação Schopenhauer expõe exaustivamente uma série de 

exemplos que serviram para corroborar suas assertivas acerca da tese da 

primazia da Vontade sobre o intelecto.  Enfatiza que no processo de 

conhecimento, o primeiro e essencial é o conhecido, isto é, a vontade, objeto da 

experiência interna, e não o que conhece, o sujeito, sendo “próprio de todas as 

                                                 
69 BARBOZA, Jair. Schopenhauer: a decifração do enigma do mundo. p. 61. 
70 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 485.  
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consciências: desejar, querer, rejeitar, escapar e não querer” 71, que atesta o 

primado da parte volitiva sobre a parte cognoscente no indivíduo. A Vontade 

consiste sempre em querer e não querer, sendo esta sua função, que portanto é 

realizada com assaz facilidade e sem esforço, pois que é atividade ininterrupta e 

espontânea, ao contrário do intelecto que para  realização de suas funções carece 

de exercício e repouso diários. 

 
 
 
O conhecimento tem variadas funções e nunca ocorre sem 
esforço, já que este é necessário para fixar a atenção e 
perceber o objeto, como também depois para pensar e refletir, 
por isso é suscetível de um grande aperfeiçoamento por meio 
do exercício e da instrução.72 
 

  

 

 Assim,  o intelecto foi desenvolvido para auxiliar a vontade individual na 

busca de satisfação. Mesmo apresentando motivos para a vontade, o intelecto  

fica alheio às suas decisões secretas, pois que é sempre um a posteriori, isto é, só 

após os atos de vontade ele pode verificar, em “quase” todos os casos com 

surpresa, dos níveis de sua atuação sobre ela. As previsões feitas pelo intelecto 

com relação à vontade não o permite alcançar os verdadeiros propósitos que a 

mobilizam. Quando o intelecto apresenta certas representações que causam ira, 

dor ou obstáculos a vontade, esta o obriga a se dirigir para outras coisas, mais 

satisfatórias obviamente, já que seu objetivo mor é buscar o prazer/satisfação e 

não o seu contrário.  
 
 
 
Ela se decide e obriga o intelecto a obedecer. A isto se chama 
«ser senhor de si»: está claro que aqui o senhor é a vontade e 
o servidor o intelecto; pois ela é a instância que sempre mantém 

                                                 
71 SCHOPENHAUER, Arthur. Del primado de la voluntad en la autoconsciencia. MVR, V. II. p. 242. 
“propio de todas las consciencias el desear, querer, rechazar, huir y no querer.” 
72 Idem, p. 245. “el conocimiento tiene variadas funciones y nunca se lleva a cabo sin esfuerzo, ya 
que este se necesita para fijar la atención y esclarecer el objeto, como tambiém después para 
pensar e reflexionar; por eso es susceptible de un gran perfeccionamiento por medio del ejercicio y 
la instrucción.”  
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o comando, o núcleo e o ser em si do homem. A esse respeito, 
corresponderia a vontade o título de princípio orientador e 
guia.73 
 

  
 

 O intelecto impõe forma às manifestações da vontade, mas não conhece 

nem intervém, de antemão, em seu conteúdo originário. Schopenhauer utiliza 

algumas metáforas para ilustrar o quanto o intelecto é capaz de modificar os 

estados de ânimo da vontade, ainda que isto não implique em submissão desta, 

pois essas mudanças de estados são decorrentes da carência de conhecimento 

que perpassa a vontade, que conhece o prazer e o desprazer dos objetos apenas 

na relação e não pelo viés do conhecimento prévio. “Se vê que o intelecto toca a 

música e a vontade tem que dançar ao seu som: inclusive aquele (intelecto) tem 

de representar a esta (vontade) o papel de um menino em que sua babá põe o 

prazer nos mais diversos estados de ânimo ao lhe contar alternadamente coisas 

alegres e tristes”.74 Esse poder conferido ao intelecto não o permite conhecer 

previamente, ainda que pelos motivos, a oficina secreta da vontade.   

Por sua vez, o intelecto encontra-se fadado ao cansaço, pois o trabalho 

intelectual não se realiza sem ausência de esforços, ao contrário da vontade, que 

se produz sem esforço algum, pois que é pura atividade incessante, que nasce 

pronta e acabada no recém-nascido, enquanto que o intelecto, segundo as 

premissas schopenhaurianas, se desenvolve gradativamente atrelado ao 

desenvolvimento do cérebro, que aos sete anos chega ao seu tamanho total, e do 

organismo, que por conseguinte condicionam suas possibilidades.  Isso se torna 

perceptível quando Schopenhauer aponta o caráter de debilidade da inteligência 

dos lactentes em detrimento a virulência de sua vontade, revelada pelos seus 

gritos veementes e intermináveis, que atestam a presença de um querer ainda 

                                                 
73 SCHOPENHAUER, Arthur. Del primado de la voluntad en la autoconsciencia. MVR, V. II. p. 247. 
“Ella se decide y obliga al intelecto a obedecer. A esto se le llama «ser dueño de sí»: está claro 
que aquí el dueño es la voluntad y el servidor el intelecto;  pues ella es en última instancia la que 
siempre ostenta el mando, el núcleo y el ser en sí del hombre. A ese respesto, correspondería a la 
voluntad el título de principio rector ou guía.” 
74 Idem, p. 246. “Se ve que el intelecto toca la música y la voluntad tiene que bailar a su son: 
incluso aquel le hace a esta representar el papel de un niño al que sua niñera pone a placer en los 
más diversos estados de ánimo al parlotearle y contarle alternativamente cosas alegres y tristes.”  
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sem objeto, dado o processo em formação do órgão que possibilita a faculdade 

conginitiva, isto é, o cérebro.  
 
 
 
O intelecto se cansa; a vontade é incansável. _O trabalho 
intelectual provoca a fadiga do cérebro, assim como a do braço 
pelo intenso trabalho corporal. Todo conhecimento vai unido a 
um esforço: o querer, ao contrário, é nossa essência própria, 
cujas manifestações se produzem sem esforço algum e 
totalmente por si mesmas.75 
 

  

 

 Conforme Schopenhauer, o caráter incansável da vontade prova que os 

homens são acometidos por natureza, em maior ou menor medida, de um grande 

defeito chamado precipitação, que “consiste em que a vontade chega a sua tarefa 

antes do tempo”, 76 negando-se a esperar a análise das circunstâncias e 

condições favoráveis apresentadas pela racionalidade, representada pela parte 

cognoscente, o que serve como mais um exemplo acerca do primado da vontade 

sobre o intelecto. Porém, o próprio filósofo aponta para o fato de que apesar da 

vontade ser precipitada, na maioria das vezes, há pessoas que são capazes de 

conter tal precipitação, mantendo-se tranquilas sem perturbações, analisando a 

situação que lhe melhor parece favorável. 
  

 
Porque a vontade não havia esperado, senão que muito antes 
de seu tempo saltou para o lado do intelecto e imediatamente 
tomou parte ativa sem que o mesmo pudesse fazer resistência; 
daí que a vontade facilmente o empurra a um lado e o deixa 
parado com um simples aviso; enquanto ele (o intelecto), por 
sua vez, com o maior esforço apenas consegue dar uma breve 
pausa a vontade para tomar-lhe a palavra. 77 

                                                 
75 SCHOPENHAUER, Arthur. Del primado de la voluntad en la autoconsciencia. MVR, V. II. p. 249. 
“El intelecto se cansa; la voluntad es incansable. __Tras un sostenido trabajo intelectual se siente 
la fadiga del cerebro, como la del brazo tras un sostenido trabajo corporal. Todo conocer va unido 
al esfuerzo: el querer, en cambio, es nuestra esencia propia, cuyas manifestaciones se producen 
sin esfuerzo alguno y totalmente por sí mesmas.” 
76 Idem, p. 250-51. “consiste em que la voluntad corre a su cometido antes de tiempo.” 
77 SCHOPENHAUER, Arthur. Del primado de la voluntad en la autoconsciencia. MVR, V. II. p. 251. 
“porque la voluntad no ha esperado sino que mucho antes de su tiempo ha saltado  con un «ahora 
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 De maneira compulsiva, assim diríamos, Schopenhauer apresenta  diversas 

metáforas que, sem grandes elocubrações, permitem ao leitor uma clara 

compreensão da distinção entre vontade e intelecto, a qual destacamos a de 

referência a vontade como um relógio que possui cordas que não param, que 

mesmo no sono encontra-se em plena atividade. No sono, enquanto o cérebro 

abandona a vontade para entrar em descanso, visando recuperar as energias 

perdidas com o esforço exigido pelo trabalho intelectual, a vontade prossegue em 

sua atividade sem qualquer indício de conhecimento e representação. E ainda, 

mesmo submetida aos motivos,  quando profundamente excitada, a vontade 

encarrega-se de suspender completamente a faculdade intelectual, pois aí segue 

suas próprias leis. 
 
 
A vontade como coisa em si nunca é preguiçosa, é 
absolutamente incansável, sua atividade é sua essência, não 
cessa nunca de querer; e quando durante o sono o intelecto a 
abandona e não pode fazê-la atuar a base dos motivos, atua 
como força vital, cuidando sem  menor esforço da economia do 
organismo [...].78 
 

  

 Dentro da tradição filosófica, mesmo diante de contestações advindas de 

muitos filósofos, Schopenhauer se considerou o primeiro filósofo a ter afirmado 

que “a Vontade é a substância do homem; o intelecto, o acidente: a Vontade é a 

matéria; o intelecto, a forma: a Vontade é o calor; o intelecto, a luz.”79 Criticou 

ainda as filosofias, que teve acesso em termos de leitura, que eram tributárias da 

vertente racionalista, que tomavam como o essencial da consciência não o querer, 

mas o intelecto. Protestou, ainda, em seus escritos, contra o grande erro dessas 

                                                                                                                                                     
me toca a mí.» e inmediatamente ha tomado parte activa sin que el intelecto opusiera resistencia; 
pues es un simple esclavo y siervo de la voluntad [...] de ahí que la voluntad lo empuje fácilmente a 
un lado y lo deje parado con un simple aviso; mientras que él, por su parte, con el mayor esfuerzo 
apenas consigue dar una breve pausa a la voluntad para tomar él la palabra.” 
78 SCHOPENHAUER, Arthur. Del primado de la voluntad en la autoconsciencia. MVR, V. II. p. 253. 
“La voluntad como coisa en sí nunca es perezosa, es absolutamente incansable, su actividad es su 
esencia, no cesa nunca de querer; y cuando durante el sueño el intelecto la abandona y no puede 
actuar hacia fuera a base de motivos , actúa como fuerza vital, cuida con tanto menor estorbo la 
economía del organismo”.  
79 Idem, p. 239-40. “La voluntad es la substancia del hombre; el intelecto, o accidente: la voluntad 
es la matéria; el intelecto, la forma: la voluntad es el calor; el intelecto, la luz.”  
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filosofias, que atribuíram o essencial e originário aquilo que, por sua própria 

natureza, é físico, secundário, condicionado, acrescentado e entregue à usura do 

tempo, que lhe conduz a decrepitude. Ao contrário de sua filosofia, que toma a 

vontade como “o real e essencial no homem [...]” 80, ou seja, aquilo que no homem 

se constitui como intemporal. 
 

 
O motivo principal daquele erro fundamental de todos os 
filósofos, devido ao qual tenham colocado o pensamento como 
o essencial e primeiro da denominada alma, isto é, da vida 
interior ou espiritual do homem, e lhe tenha dado sempre 
prioridade; e, ao contrário, somente tenham admitido o querer, 
enquanto mero resultado daquele (pensamento), como algo 
adicionado e derivado. 81 

 
  

 Além das funções já apontadas concernentes ao intelecto, este também 

atua como um consolador da vontade, pois, quando esta se depara com um 

obstáculo que lhe impede a posse de um objeto desejado, obriga o intelecto a 

projetá-lo em outros objetos, no intuito de fugir à dor, já que sua meta é o prazer. 

Com tal projeção, o intelecto tem “a finalidade de apaziguar, acalmar e adormecer 

provisoriamente a inquieta e indômita vontade”,82 evitando o aumento do volume 

de sua excitação, que atrapalha terminantemente o exercício da racionalidade, 

enfraquecendo, por tabela, a faculdade de juízo.  

 
 
O intelecto, ao contrário, é uma mera função do cérebro que se 
alimenta e se mantém parasitariamente às custas do organismo: 
por isso toda perturbação da vontade, com ela, a do organismo, 
tem que alterar ou paralisar essa função cerebral que não existe 

                                                 
80 SCHOPENHAUER, Arthur. Del primado de la voluntad en la autoconsciencia. MVR, V. II. p. 253. 
“lo real y esencial en el hombre.” 
81 Idem, p. 244. “El motivo principal de aquel error fundamental de todos los filósofos, debido al 
cual han colocado el pensamiento como lo esencial y primario de la denominada «alma», es decir, 
de la vida interior o espiritual del hombre, y le han dado siempre prioridad; y, en cambio, solo han 
admitido el querer, en cuanto mero resultado de aquel, como algo añadido y derivado.” 
82 Idem, p. 255. “la finalidad de apaciguar, calmar y adormecer provisionalmente la inquieta e 
indómita voluntad.”  
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por si mesma e não conhece mais necessidade que as do 
descanso e a nutrição.83 
 
 
 

 Quando  a faculdade de refexão se põe a analisar as circusntâncias a partir 

do qual o indivíduo deverá agir, isto não significa que todas as possibilidades 

foram percebidas, pois quando as representações são  por demais penosas para a 

vontade, que a todo custo busca evitar a dor, esta “ensenhorava-se de tal modo 

do intelecto que este não era capaz em absoluto de ver o pior dos casos, embora 

esse fosse o mais provável, uma vez que acabou por ser real.84  A vontade, pois, 

põe o conhecimento em função dos seus interesses, impedindo assim o exercício 

da faculdade juízo, que perde a sua coerência em termos de aquedação as 

demandas racionais para estar em conformidade com os motivos reais que 

colocam a vontade em atividade.  

 
 
Amor e odio falseam totalmente o nosso juízo; em nossos 
inimigos não vemos nada mais que defeitos; nas pessoas 
queridas, somente qualidades, e inclusive seus defeitos não 
parecem amáveis. Um poder oculto é exercido em nossos 
preconceitos, de qualquer natureza, sobre nosso juízo: o que 
está de acordo com ele nos parece em seguida justo e razoável; 
o que lhe vai de encontro se apresenta, com total seriedade, 
como injusto e abominável, ou bem como impróprio e absurdo. 
Daí muitos preconceitos de classe, de profissão, de nação, de 
seitas, de religiões. Uma hipótese que temos adotado nos dá 
olhos de lince para tudo o que nos confirma e nos faz cegos 
para todo o que a contradiz.85 

                                                 
83 SCHOPENHAUER, Arthur. Del primado de la voluntad en la autoconsciencia. MVR, V. II. p. 255. 
“El intelecto, en cambio, es la mera función del cérebro que se alimenta y sostiene 
parasitariamente a costa del organismo: por eso toda perturbación de la voluntad y, con ella, del 
organismo, tiene que alterar o paralizar esa función cerebral que no existe por sí mesma y no 
conoce más necessidad que las del descanso y la nutrición.” 
84 Idem, p. 256. “enseñoreaba de tal modo del intelecto que este no era en absoluto capaz de ver el 
peor de los casos, pese a que este era el más probable, puesto que resultó ser real.” 
85 Idem, p. 256. “Amor y odio falsean totalmente nuestro juicio: en neustros inimigos no vemos 
nada más que defectos; en las personas queridas, solo cualidades, e incluso sus defectos nos 
parecen amables. Un análago poder oculto lo ejerce nuestro prejuicio, del tipo que sea, sobre 
nuestro juicio: lo que es acorde con él nos parece enseguida equitativo, justo, razonable; lo que va 
en su contra se nos presenta, con total seriedad, como injusto y abominable, o bien como impropio 
y absurdo. De ahí tantos prejuicios de clase, de profesión, de nación, de secta, de religión. Una 
hipótesis que hemos adoptado nos da ojos de lince para todo lo que no confirma y nos hace ciegos 
para todo lo que la contradice.” 
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Outro aspecto deveras interessante é que a vontade habilita o intelecto a 

produzir estratégias  poderosas, que o tornem apto a perseguir seus fins. Diante 

de situações difíceis, “a necessidade de determinados realizações desenvolvem 

nos outros talentos completamente novos cujos gérmens nos havia permanecido 

ocultos e que não confiávamos ter nenhuma capacidade”.86 Tal capacidade não é 

aquela concernente aos tipos superiores de homem, já que a estes o intelecto 

nega-se a obedecer a vontade, devido a sua extensão em termos de 

conhecimento, mas sim aquelas capacidades obtidas pelos homens tipificados por 

Schopenhauaer de “vulgares,” que desenvolvem uma astúcia – métis – 

extraordinária para conseguir transpor todos os obstáculos que impedem a 

afirmação da vontade. 
 
 
 
O entendimento do homem mais obtuso torna-se agudo quando 
se trata de objetos de grande interesse para sua vontade: agora 
ele observa, atende e distingue com grande requinte até as 
mínimas circunstâncias que tem relação com seus desejos e 
temores. Isso contribui muito para a astúcia dos loucos que com 
freqüência observamos com surpresa.87 
 
 

 
Apesar das evidências expostas por Schopenhuaer que atestam o caráter 

servil do intelecto, defindo-o como aquele que foi acrescido à vontade para 

prolongar os seus inpulsos, vale assinalar que este mesmo intelecto causa 

inúmeras pertubações à vontade, pois não mais fixada pelo instinto, ela passa a 

oscilar entre os motivos reais e os motivos abstratos, o que portanto produz uma 

tensão interna que em nada diminui sua avidez. Estes motivos abstratos provêm 

da faculdade de razão, que  impulsiona a vontade para interesses que não 

correspondem aos seus motivos reais. O conhecimento desfixa o comportamento 

                                                 
86 SCHOPENHAUER, Arthur. Del primado de la voluntad en la autoconsciencia. MVR, V. II. p. 260. 
“la necesidad de determinados logros desarrollan en nosotros talentos completamente nuevos 
cuyos gérmenes nos habían permanecido ocultos y para los que no confiábamos tener ninguna 
capacidad.”  
87 Idem, p. 260. “El entendimiento del hombre más obtuso se vuelve agudo cuando se trata de 
objetos de gran interés para su voluntad: ahora él observa, atiende y distingue con gran finura 
hasta las más nimias circunstancias que tienen relación con sus deseos o temores. Eso contribuye 
mucho a la astucia de los tontos que con frecuencia observamos con sorpresa.” 
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humano do direcionamento da vontade, assaz perceptível nos animais. Essa 

pertubação provocada pelo conhecimento não implica em primazia deste sobre a 

vontade, pois ainda que em meio ao conflito, a vontade põe-se em movimento a 

partir de suas inclinações mais originárias.    

Schopenhauer intentou assegurar a identidade da pessoa, que estaria 

fundada na Vontade, entendida como aquilo que é imortal no indivíduo, em 

detrimento ao intelecto que seria aquilo que de mais frágil foi desenvolvido nos 

indivíduos, legado a um fenecimento perene. Na Vontade está, portanto, a 

identidade essencial de todas as coisas, que permanece na mudança contínua da 

matéria e no desaparecimento da consciência. Se a identidade da pessoa 

estivesse fundada no intelecto esta duraria apenas enquanto a consciência 

existisse, ou antes disso, quando houvesse, por alguma razão, uma perda parcial 

ou peremptória da memória. 
 
 
 
A idade avançada, a enfermidade, as lesões corporais e a 
loucura podem roubar-nos totalmente a memória. Mas com elas 
não se tem perdido a identidade da pessoa. Esta está 
basicamente na vontade idêntica e no caráter imutável dela 
mesma. É justamente ela que faz ser inalterável a expressão do 
olhar.88 

  
  

                                                

 O filósofo da Vontade  reconheceu que a tradição filosófica condicionou os 

indivíduos a tomarem como seu verdadeiro eu, o sujeito do conhecimento, ou seja, 

o eu cognoscente, porém, fez uma advertência que coloca esse eu em suspeita, 

ao afirmar que este “fadiga-se pela tarde, desaparece no sonho e pela manhã 

brilha com novas forças”89, sendo apenas uma funcão cerebral.  Tudo, pois, que 

pertence a esfera do conhecimento é fulgaz e exposto ao esquecimento, uma vez 

que, o nosso verdadeiro eu, a vontade/querer, encontra-se atrás do sujeito do 

 
88 SCHOPENHAUER, Arthur. Del primado de la voluntad en la autoconsciencia. MVR, V. II. p. 279. 
“La edad evanzada, la enfermedad, las lesiones cerebrales y la locura pueden robarnos totalmente 
la memoria. Pero con ello no se ha perdido la identidad de la persona. Esta se basa en la voluntad 
idéntica y el carácter inmutable de la misma. Es justamente ella la que hace inalterable la 
expresión de la mirada.” 
89 Idem. “fatiga por la tarde, desaparece en el sueño y por la mañana brilha con nuevas fuerzas.” 
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conhecimento, dando-lhe uma significação metafísica. Para Schopenhauer, se o 

intelecto, isto é, o conhecimento, fosse o fundamento do nosso ser, todos os 

afetos que abalam o corpo deveriam ser proporcionais a ele e não o contrário. 

Essa desproporção, por conseguinte, inviabiliza a tese de que o querer nasce do 

conhecimento como até então se havia pensado.  

 
 
 
Nossa fúria e nossa raiva ocasionam um breve furor por 
motivos insignificantes e sem erros sobre eles, se assemelha a 
um rugido de um malvado demônio preso que somente espera 
a ocasião de poder escapar e se alegra quando a encontra. 
Mas as coisas não poderiam ser assim se o fundamento de 
nosso ser fosse cognoscente [...].90 
 
 

  

 Há que se considerar, sobremaneira, em nosso comentário do capítulo 19 

do Livro II dos Complementos ao Mundo como Vontade e Representação, as 

qualidades e defeitos da vontade, ou caráter, e do intelecto, enquanto faculdades 

do homem, inclusive apontando aspectos da relação entre ambos, que reforçam a 

idéia de primazia do volitivo sobre o cognitivo. Consoante Schopenhauer, a 

história se encarregou de mostrar que nem sempre a excelência ou deficiência 

intelectual caminha uníssona com as  do caráter, pois que se apresentam 

totalmente independentes. “Uma grande limitação intelectual pode coexistir com 

uma grande bondade de coração [...]”91, assim como uma inteligência genial pode 

coexistir com um malvado coração, estando pois assentado o valor moral de uma 

ação, em Schopenhauer, não no intelecto, mas na vontade/caráter, já que neste 

último está o eu próprio de cada um. 

 O poder de persuação intelectiva não interfere nas disposições dos 

caracteres dos indivíduos, pois este está de acordo com a vontade, que por sua 

vez, ocupa o lugar da racionalidade, marcando assim, uma distinção entre 
                                                 
90 SCHOPENHAUER, Arthur. Del primado de la voluntad en la autoconsciencia. MVR, V. II. p. 264.” 
Nuestra furia e rabia, el furor brevis ocasionado a menudo por motivos insignificantes y sin error 
acerca de ellos, se asemejan al bramido de un malvado demonio encerrado que solo espera la 
ocasión de poder escaparse y se regocija de haberla encontrado. Pero las cosas no podrían ser 
así si el fundamento de nuestro ser fuera cognoscente.” 
91 Idem, p. 266. “Una gran limitación intelectual puede coexistir con una gran bondad de corazón.” 
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desenvolvimento intelectual e disposição de caráter, descartando, por 

conseguinte, aquela visão tradicional de associar sempre um intelecto 

desenvolvido a um bom caráter, ou ao contrário, um intelecto obtuso a um caráter 

perverso. Aqui, pode-se notar que a qualidade ou defeito do caráter independe 

necessariamente do grau de desenvolvimento do intelecto. 

 
 
 
Discutindo com um homem com razões e análises, pomos 
todos nossos esforços em o convencer pensando que o vemos 
apenas com seu entendimento, e ao final  descobrimos que ele 
não queria entender; que a coisa tinham a ver com sua 
vontade, que se fechou para a verdade e intencionalmente 
colocava sobre ela um equívoco, por trapaças e sofismas, 
escondidos em seu entendimento  e na sua aparente 
incompreensão.92 
 
 

  

 Uma vez posta a distinção entre intelecto e vontade, verifica-se que no 

pensamento de Schopenhauer as qualidades morais estão fundadas na vontade, 

sendo estas inatas, imutáveis e incorrigíveis, ao contrário daquelas advindas do 

intelecto, que portanto são confundidas como as mais originárias/essenciais 

pertencentes ao gênero humano, vistas “sempre como um presente da natureza 

ou dos deuses: precisamente por isso que se tem chamado de dotes ou dons [...], 

considerando sempre como algo distinto do homem mesmo, que o tenha recebido 

de favor”93. As qualidades morais provém do próprio caráter de cada homem, 

enquanto que as qualidades intelectuais são desenvolvidas por força da 

cultura/sociedade, em muitos casos, à margem das reais disposições do caráter 

de um indivíduo.  

                                                 
92 SCHOPENHAUER, Arthur. Del primado de la voluntad en la autoconsciencia. MVR, V. II. p. 265. 
“Discutiendo con un hombre con razones y análisis, ponemos todos nuestros esfuerzos en 
convencerle pensando que nos las vemos únicamente con su entendimiento, y al final descubrimos 
que no quiere entender; que la cosa tenía que ver con su voluntad, que se cerraba a la verdad e 
intencionadamente ponía sobre el tapete equívocos, embrollos y sofismas, escudándose en su 
entendimiento y su aparente incomprensión.” 
93 Idem, p. 270. “como um regalo de la natureza ou de los dioses: precisamente por eso se las ha 
llamado dotes, dones [...], considerándolas siempre como algo distinto del hombre mismo que le ha 
recaído por favor.” 

52 
 



 

 Assim, diz o filósofo: 
 
 
Em conformidade com isso, todas as religiões prometem uma 
recompensa para além desta vida, na eternidade, pelas 
qualidades da vontade ou do coração; mas nenhuma pelas 
qualidades da cabeça, do entendimento. Portanto, a vontade é 
a parte eterna; o intelecto, a temporal.94  
   

  

 

 É por tal razão, que dada essa distinção radical entre vontade e intelecto, 

que só é possível a educação do intelecto, já que este é passível de instrução e 

aperfeiçoamento, não porém uma educação moral, uma vez que a 

vontade/caráter é ineducável. O caráter permanece o mesmo ao longo de toda 

vida, ainda que os indivíduos não tenham consciência da sua frequência, pois a 

obessesão em ser uma outra pessoa, não faz com que estes visualizem o 

caráter imutável que acompanha suas ações. 
 
 
 
Quem, instruído pela experiência ou pela admoestação alheia, 
conhece um defeito fundamental de seu caráter e o lamenta, 
adota o firme e sincero propósito de melhorar e corrigir: mas 
apesar disso, na seguinte ocasião o defeito volta a ter a via 
livre. Novo arrependimento, novo propósito, nova recaída. 95 

  

 

 Mesmo se tratando de uma vontade/caráter objetivada, o em si do qual esta 

é a manifestação não está no tempo, e por isso, não se encontra no devir, onde se 

objetiva de uma única vez, sem carecer de um processo de desenvolvimento, 

assaz vagoroso, como o intelecto, que na infância “falta-lhe a todavia compleição 

física, que não se alcança até os sete anos, tanto no tamanho como em sua 
                                                 
94 SCHOPENHAUER, Arthur. Del primado de la voluntad en la autoconsciencia. MVR, V. II. p. 270. 
“En conformidad con esto, todas las religiones prometen una recompensa más allá de esta vida, en 
la eternidad, por las cualidades de la voluntad o del corazón; pero ninguna por las caulidades de la 
cabeza, del entendimiento. [...] Por lo tanto, la voluntad es la parte eterna; o intelecto, la temporal.” 
95 Idem, p. 262-63. “Quien, instruido por la experiencia o la amonestación ajena, conoce un defecto 
fundamental de su carácter y lo lamenta, adopta el firme y sincero propósito de mejorar y corregirlo: 
mas a pesar de ello, en la seguiente ocasión el defecto vuelve a tener vía libre. Nuevo 
arrependimento, nuevo propósito, neuva caída.” 
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textura,”96 dependendo desse processo o efetivo desenvolvimento de suas 

faculdades, que por conseguinte, acentua o seu caráter físico, ou seja, fenomenal.  

“A Vontade, ao contrário, não está afetada por todo o devir, mudança e 

transformação, é invariavelmente a mesma até o fim”.97 Nesse aspecto metafísico 

da Vontade encontra-se, pois, sua radical distinção com relação ao intelecto, que 

se encontra suscetível as variações temporais. 

 
 
Assim pois, enquanto que todas as forças orgânicas, a força 
muscular, os sentidos, a memória, o engenho, o entendimento e 
o gênio se desgastam e com a idade avançada se 
enfraquecem, somente a vontade permanece intacta e sem 
mudança: o afã e a direção do querer seguem sendo intacta e 
sem mudança..98 
 
 

    

 Portanto, no sistema de Schopenhauer o intelecto possui uma função 

acessória, secundária, derivada e não essencial, criado para a servidão da 

vontade. Mesmo que o intelelecto, diante de sua extensão sobrecomum na 

esfera do conhecimento, nos casos dos tipos superiores de homem,  consiga se 

afastar do preenchimento inacabável do tonel das Danaides99, na recusa da 

afirmação da vontade, nunca satisfeita, ainda assim, permanece minimamente 

ao seu serviço naquilo que se refere a autoconservação. Fato este que evidencia 

sua dependência da Vontade, essência intemporal de tudo que é fenômeno.  

                                                 
96 SCHOPENHAUER, Arthur. Del primado de la voluntad en la autoconsciencia. MVR, V. II. p. 273-
74. “le falta todavía a compleción física, que no se alcanza hasta los siete años tanto en su tamaño 
como en su textura.” 
97 Idem, p. 274. “La voluntad, en cambio, no está afectada por todo ese devenir, cambio y 
transformación sino que es invariablemente la misma de principio a fin.” 
98 Idem, p. 276. “Así pues, meintras que todas las fuerzas orgánicas, la fuerza muscular, los 
sentidos, la memoria, el engenio, el entendimiento y el genio se desgastam y con la edad se 
embotam, solo la voluntad permanece intacta y sin cambio: el afán y la direción del querer siguen 
siendo intacta y sin cambio.” 
99 Mitologia Grega: Mulheres que mataram seus esposos. Diante do crime, foram condenadas a 
uma cópula eternamente recomeçada. Consistia de fato em verter indefinidamente água de um 
recipiente em um píthos furado. As Danaides buscavam água com um crivo ou com um jarro 
furado. Viviam eternamente tentando encher o tonel e nunca conseguiam. * píthos – Trata-se de 
um tonel ou cântaro de barro utilizado geralmente para guardar vinho. Cf. SCHWAB, Gustav. As 
Mais Belas Histórias da Antigüidade Clássica. Os Mitos da Grécia e de Roma. RJ. Paz e Terra, 
1994, p.73-74. 
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2.3 A VISÃO OBJETIVA DO INTELECTO  

 

Nos Complementos aos livros primeiro e segundo de O mundo como 

vontade e representação, Schopenhauer apresentou diversos argumentos que 

apóiam sua visão objetiva do intelecto, isto é, mostrou sua concepção material não 

substancializada, definindo-o como “(...) a função fisiológica de um órgão, o 

cérebro (...)”.100 A partir dessa definição torna-se possível verificar não somente os 

diversos aspectos que acentuam o caráter imperfeito do intelecto, dada a sua 

natureza física, isto é, fenomenal, como também o cerne que ocasionou a ruptura 

realizada por Schopenhauer com a tradição filosófica, ao mostrar o caráter 

temporal e limitado do intelecto, não mais entendido como imortal e livre, por ser 

parcela de um intelecto divino. Trata-se, por conseguinte, de um duplo ponto de 

vista acerca do intelecto, não contraditório mas complementar, que assinala a 

diferença entre a visão dos Complementos e a visão do Mundo.  

 
 
 
A todas essas imperfeições do intelecto se acrescenta ainda 
que envelhece juntamente com o cérebro, ou seja,igualmente 
com todas as funções fisiológicas, perde sua energia na idade 
avançada, com o que então acumula todas as suas 
imperfeições.101 
 

 

Consoante as premissas da conclusão schopenhaueriana acerca do 

intelecto, este só pode conhecer em sucessão, ou seja, tornar-se consciente de 

uma coisa por vez, já que pelas suas limitações não pode conhecer todas as 

coisas de uma única vez. “a essa imperfeição do intelecto se deve o caráter 

rapisódico e com frequência fragmentário do curso de nosso pensamento (...)”102, 

                                                 
100 SCHOPENHAUER, Arthur. Visión objetiva del intelecto. MVR, V. II. p. 314. “la función fisiológica 
de un órgano, el cérebro.” 
101 SCHOPENHAUER, Arthur. De las imperfecciones esenciales del intelecto. MVR, V. II. p. 178. “A 
todas esas imperfecciones del intelecto se añade aún que envejece junto con el cerebro, es decir, 
al igual que todas las funciones fisiológicas, pierde su energía en la edad avanzada, con lo que 
entonces se acrecientan todas sus imperfecciones.”  
102 Idem, p. 173. “A esa imperfección del intelecto se debe el carácter rapsódico y con frecuencia 
fragmentario del curso de nuestro pensamiento.” 
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que ao se debruçar sobre uma coisa ou objeto, todos as demais deixam de existir. 

Isso aponta para o fato de que os pensamentos esquecidos podem não mais 

voltar a consciência, exceto quando estes estejam ligados aos interesses pessoais 

de um indivíduo, isto é, a sua vontade. 
 
 
 
[...] Também a memória aumenta o nível de excitação da 
vontade. Mesmo sendo fraca em outros casos, conserva com 
perfeição o que tem valor para a paixão dominante. O namorado 
não esquece nenhuma ocasião propícia; o ambicioso, nenhuma 
circunstância que se adeque aos seus planos; o avarento não 
esquece nunca a ofensa que sofreu, nem o orgulhoso a ofensa 
feita; o vaidoso guarda cada palavra de elogio e até a mais 
mínima distinção que lhe foi feita. 103 
 
 

 

Segundo a concepção objetiva do intelecto em Schopenhauer, este nada 

mais é que uma produção físico-química cerebral, e por sua vez está limitado 

pelas condições dessa fisiologia, não sendo fundamento metafísico da realidade,  

“dirigido unicamente a conservação do indivíduo  e para lhe auxiliar somente para 

isso”.104 Estaria ainda, num segundo momento, dependente não somente dessa 

fisiologia, mas também, enquanto faculdade de conhecer, do mundo 

externo/objeto, pois sem ele, as formas do princípio de razão tornar-se-iam vazias 

pela ausência de conteúdo sensível. Assim, o conhecimento de fenômenos obtido 

mediante a ligação das formas do princípio de razão com a experiência não 

equivale ao conhecimento da essência das coisas que, portanto, dá-se não 

mediante o princípio de razão, mas através da experiência interna. 

 

 
                                                 
103 SCHOPENHAUER, Arthur. Del primado del la voluntad en la autoconsciencia. MVR, V. II. p. 
261. “[...] También la memória aumenta a instancias de la voluntad. Incluso aunque sea débil en 
otros casos, conserva a la perfección lo que tiene valor para la pasión predominante. El enamorado 
no olvida ninguna ocasión propicia; el ambicioso, ninguna circunstancia que se adecue a sus 
planes; el avaro no olvida nunca la pérdida que ha sufrido, ni el orgulloso la afrenta padecida; el 
vanidoso guarda cada palabra de alabanza y hasta la más mínima distinción que se le ha hecho.”  
104 SCHOPENHAUER, Arthur. De las imperfecciones esenciales del intelecto. MVR, V. II. p. 182. 
“dirigido únicamente a la conservación del individuo y por lo regular solo a duras penas basta 
incluso para eso.” 
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[...] Estamos justificados a afirmar que todo o mundo objetivo, 
tão ilimitado no espaço, infinito no tempo e insondável em sua 
perfeição, na realidade é somente um certo movimento ou 
afetação da massa cerebral no crâneo105.   
 
 

 
 
O intelecto, portanto, “é a faculdade de representação estruturada pelo 

princípio de razão suficiente que desempenha papel exclusivamente perceptivo e 

pragmático (instrumental)”.106 A existência do mundo sob esse ponto de vista, a 

saber, da representação, depende unicamente de uma consciência que o 

conceba, como também a existência do mundo está vinculada a existência desse 

indivíduo. Cessando o indivíduo, desaparece o mundo como representação. Por 

ser restrito apenas ao conhecimento de fenômenos, o intelecto chega ao limite da 

sua possibilidade de conhecer, quando começa a Vontade como coisa-em-si.   

O filósofo de Danzig também sinaliza a diversidade de graus de intelecto 

que variam de acordo com as objetidades da Vontade, cuja “diferenciação 

obedece não à vontade, mas à maior ou menor extensão da esfera de 

conhecimento”,107 pois que não há diferença em termos de essência. Nos animais, 

não há separação entre querer e conhecer, pois eles seguem as orientações 

inconscientes da Vontade que neles se objetiva. Nestes há apenas conhecimento 

intuitivo, que lhe permitem “[...] uma vaga percepção do seu entorno imediato, de 

que resultam os motivos para suas ações dirigidas apenas a sua conservação”.108 

Um conhecimento que lhes faz pressentir o perigo, mas completamente 

desprovido de consciência, isto é, não há aí um saber acerca da finalidade do seu 

agir/movimento. Os animais estão, pois, imersos no presente e na inconsciência 

de sua tarefa, pois pela ausência do conhecimento abstrato não podem prever o 

                                                 
105 SCHOPENHAUER, Arthur. Visión objetiva del intelecto. MVR, V. II. p. 314. “[...] Estamos 
justificados a afirmar que todo el mundo objetivo, tan ilimitado en el espacio, infinito en el tiempo e 
insondable en su perfección, en realidad es solo un cierto movimiento o afección de la masa 
cerebral en el cráneo.” 
106 Cf. CACCIOLA. Maria Lúcia Mello e Oliveira. “Schopenhauer e o Inconsciente”. 
107 Idem, p. 20. 
108 SCHOPENHAUER, Arthur. Visión objetiva del intelecto. MVR, V. II. p. 320. “[...]una vaga 
percepción de su entorno inmediato, de la que resultan los motivos de su obrar encaminados a su 
conservación.” 
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futuro e nem retornar ao passado no sentido de recordá-lo ou de tê-lo como 

motivo de sua ação. 
 

 
 
Assim, o pássaro constrói o ninho para suas crias que ele ainda 
não conhece; o castor ergue uma casa cujo fim lhe é 
desconhecido; a formiga, o hamster e a abelha reúnem provisão 
para o inverno desconhecido; a aranha e a formiga-leão 
preparam, como que por ponderada astúcia, armadilhas para a 
futura presa incógnita; os insetos põem seus ovos lá onde a 
futura larva encontrará futuro alimento.109 
 
 
 

 
 O cérebro humano é considerado o mais perfeito, por isso a faculdade 

intelectual tornou-se mais complexa, isto é, alcançou uma enorme diferença em 

termos de grau e força de conhecimento, que possibilitou a diversidade dos 

motivos, que por sua vez faz com que a vontade se torne consciente de si mesma 

a partir de diferentes modos. Por conta dessa ascensão cerebral, as necessidades 

se tornaram cada vez maiores e mais complicadas, distanciando-se dos motivos 

reais, uma vez que com a faculdade de razão fez-se perder “[...] aquela segurança 

e infalibilidade das exteriorizações da Vontade [...]”110, que, portanto, permitiu ao 

homem a arte da dissimulação e do fingimento, já que entre ele e a vontade passa 

a se interpor motivos imaginários, que se distanciam dos motivos originários. Se 

as premissas acerca da concepção de caráter em Schopenhauer não o tomassem 

como “originário, imutável e inexplicável”,111 a arte de fingir e dissimular 

decorrente da faculdade de razão ainda se constituiria em grande entrave para a 

educação, que não poderia ter a certeza quanto da eficácia dos seus métodos 

pedagógicos, em termos de modificação do caráter dos indivíduos.  

                                                

 
 
 
Schopenhauer considera o advento da razão como indissociável 
do advento da dissimulação e da ilusão. Pode-se dizer que, 
nesse momento, se percebe traços de “perversidade” na razão 

 
109 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 227.  
110 Idem, p. 217. 
111 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre a Liberdade da Vontade. p. 40. 
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– segundo a visão de Schopenhauer. [...] ao mesmo tempo em 
que observa que, no cume da pirâmide da vontade, o homem 
alia a complexidade intelectual à capacidade de dissimulação.112 
 
 

 

Assim sendo, um intelecto poderoso, como aquele encontrado nos tipos 

superiores de homem definidos por Schopenhauer, a saber, o gênio, o 

compassivo e o santo, torna-se um obstáculo para a Vontade, enquanto 

manifestação. Este obstáculo, ou seja, o intelecto condiciona a forma pela qual a 

Vontade se manifesta, mas não altera o seu conteúdo originário. “Pois o excessivo 

desenvolvimento da inteligência torna-se diretamente um obstáculo para a firmeza 

do caráter e a resolução da vontade.” 113 Porém, como a natureza é aristocrática e 

econômica naqueles indivíduos que vem a dotar com um poderoso intelecto, 

capaz de feitos admiráveis, não haveria, segundo Schopenhauer, a necessidade 

de dotar com um tal intelecto, os homens que “passam suas vidas dedicados a 

trabalhos corporais e puramente mecânicos”,114 já que a estes seriam suficiente 

um intelecto que assegurasse apenas a conservação e a propagação da espécie.  

Convêm, então, ressaltarmos que Schopenhauer concebe materialmente o 

cérebro como um órgão central do sistema nervoso, que possui uma função 

fisiológica intitulada de intelecto, que permite unicamente a intuição do mundo 

externo nas formas do princípio de razão, ou seja, do mundo como 

representação/fenômeno, e que por este motivo não possibilita ao intelecto, salvo 

às exceções já apontadas, “conhecer a coisa em si”. Assim, o mundo como 

representação, primeiro ponto de vista sobre o mundo, nada mais é do que 

resultado de uma fisiologia, estando no próprio corpo, enquanto phýsis, as 

condições de sua possibilidade. Por conseguinte, o intelecto enquanto faculdade 

de conhecimento assume uma função prática, destinado a perseguir os fins da 

vontade individual, mediante a apresentação de motivos. Por tal afirmação, o 

intelecto passa a ter uma função meramente servil. 
                                                 
112 BRUM, José Thomaz. O pessimismo e suas vontades: Schopenhauer e Nietzsche. p. 29.  
113 SCHOPENHAUER, Arthur. Visión objetiva del intelecto. MVR, V. II. p. 324. “Pues el excesivo 
desarollo de la inteligencia obstaculiza directamente la firmeza do carácter y la resolución de la 
voluntad.” 
114 Idem, p. 325. “pasen su vida dedicados a trabajos corporales y puramente mecánicos.” 
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Desta consideração objetiva do intelecto e sua origem se deduz 
que está destinado a perseguir os fins em cuja consecução se 
baseiam a vida individual e sua propagação, e de modo algum a 
reproduzir o ser em si das coisas e do mundo, que existe a 
margem do conhecimento. [...] Antes bem, o intelecto, ao 
proceder da vontade, está destinado somente a serví-la, a 
captar os motivos: para isso tendo sido criado, e disto tenha 
uma tendência prática.115 
 
 

 

Então, segundo o ponto de vista objetivo, o intelecto é o cérebro, objetidade 

da vontade, na totalidade do corpo. Por tal eminência do intelecto humano, diz 

Schopenhauer:  
 
 
o cérebro ascente até o intelecto, ultrapassa seus limites por 
meio da forma cognitiva da causalidade e assim nasce nele a 
intuição como consciência de outras coisas, como uma imagem 
dos seres no espaço e no tempo que muda conforme a 
causalidade.116 
 
 

 

Além do ponto de vista objetivo do intelecto, onde este é concebido como 

função cerebral, e por sua vez, o cérebro pode ser tomado como objeto de estudo 

científico e experimental, como assim fizeram  Cabanis, Bichat, Gall, Flourens, 

Magendie, Charles Bel, há também, segundo Pernin117, o ponto de vista subjetivo, 

onde o intelecto nos é dado na consciência, isto é, o sujeito  do conhecimento dá-

se conta de que representa,  tornando-se o único sustentáculo do mundo como 

representação e, ao mesmo tempo, descobre-se como sujeito volitivo, embora em 

                                                 
115 SCHOPENHAUER, Arthur. Visión objetiva del intelecto. MVR, V. II. p. 326. “De toda esta 
consideración objetiva del intelecto y su origen se deduce que está destinado a la captación de los 
fines en cuya consecución se basa la vida individual y su propagación, y en modo alguno a 
reproducir el ser en sí de las cosas y del mundo, existente al margen del conocimiento. (...) Antes 
bien, el intelecto, al proceder de la voluntad, está destinado solo a servirle, a captar los motivos: 
para eso ha sido dispuesto y de ahí que tenga una tendencia práctica.” 
116 Idem, p. 315. “el cérebro asciende hasta el intelecto, transpassa esos límites por medio de la  
forma cognoscitiva de la causalidad y así nace ne él la intuición como conciencia de la otras cosas, 
como una imagem de los seres en el espacio y el tiempo que cambia conforme a la causalidad.” 
117 PERNIN, Marie José. Schopenhauer: Decifrando o enigma do mundo. p. 93. 
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ambas perspectivas acerca do intelecto, seja objetiva ou subjetiva, “a verdade é 

que o eu consciente é a mesma coisa que o cérebro, de um outro ponto de vista. 

Por conseguinte, independente do ponto de vista que seja pensado, o intelecto 

não transpõe sua natureza fenomenal e fisiológica, já que não é o em si, sendo 

função e resultado de um movimento cerebral. 

 
 
 
Pois é uma função do cérebro que, junto com os nervos e a 
medula espinhal  conectados a ele, constituem um simples fruto, 
um produto e até um parasita do resto do organismo, na medida 
em que não intervem em sua engrenagem interna senão que 
somente para servir a finalidade da autoconservação, regulando 
suas relações com o mundo exterior.118 
 
 

 

Schopenhauer ao discorrer sobre o conceito de intelecto, enfatizando seu 

caráter de subordinação à Vontade Irracional, não deve ser entendido, como 

erroneamente se conclui, como o  filósofo que se opõe radicalmente ao 

racionalismo. “Ao postular como essencial o querer viver, a racionalidade perde 

seu poder absoluto sobre si mesma e sobre o mundo, deixando entrever algo 

outro que se lhe contrapõe. O ”eu quero” toma o lugar do “eu penso” cartesiano, 

abrindo espaço para a admissão de um “impensado[...]”.119 Porém, essa oposição 

empreendida por Schopenhauer, não o impediu de reconhecer as potencialidades 

do intelecto, mas apenas de lhe atribuir  um lugar secundário diante da Vontade, 

cega e incausada, que não se submete em essência, mas apenas na forma de 

sua manifestação, em certos indivíduos, às determinações da inteligência.  
 
 
 
A filosofia de Schopenhauer subverte a ordem esperada do 
racionalismo. Nessa medida, pode-se dizer que ela comporta o 
absurdo: as marionetes do teatro acreditam ser atraídas para a 

                                                 
118 SCHOPENHAUER, Arthur. Del primado de la voluntad en la autoconsciencia. MVR, V. II. p. 239. 
“Pues es una función del cerebro que, junto com los nervios y la médula espinal conectados a él, 
constituye un simple fruto, un producto y hasta un parásito del resto del organismo, en la medida 
en que no interviene en su engranaje interno sino que solo sirve al fin de la autoconservación 
regulando sus relaciones con el mundo exterior.” 
119 CACCIOLA, Maria Lúcia Mello e Oliveira. Atualidade de Schopenhauer. p. 34. 
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frente, em direção aos fins, mas atrás delas, ou antes, 
escondida nelas, a vontade ávida as empurra. [...] O homem 
não tem uma conduta moral regulada pela razão, como se podia 
esperar.120 
 
 

  

Tal constatação sinaliza que Schopenhauer é apenas irracionalista no plano 

metafísico, porém racionalista no plano fenomênico, pois ele apresentou três 

aspectos da razão121, em sua obra magna, que atestam o viés racionalista de seu 

pensamento. No primeiro aspecto, temos a razão epistemológica, encontrada no 

Livro I de O Mundo, entendida como faculdade de abstração, que forma 

representações de representações, isto é, os conceitos, que tem sua origem nas 

intuições. Conceitos que se tornam, pois, a matéria do conhecimento científico.  

Em segundo, o aspecto prático da razão, remetendo-nos aos epicuristas e 

estóicos. Esta razão poderia ser denominada de “Sabedoria de Vida”, que faz com 

que os indivíduos guardem conhecimentos para a prática de vida, tendo em vista o 

evitar de excitações desnecessárias, que terminem por acentuar seus sofrimentos 

de origem, a busca de bem-estar pessoal mediante uma vida regrada, a prudência 

na convivência com o outro, enfim, a busca por uma boa qualidade de vida, ainda 

que não haja a supressão definitiva dos sofrimentos advindos do fato do homem 

ser uma objetidade da Vontade Metafísica. E em terceiro, a razão mística, que 

permite a visão do todo da vida, conduzindo ao processo de negação da vontade. 

Porém esse conhecimento do todo não se dá mediante o princípio de razão, que, 

portanto, está vinculado ao conhecimento ligado à afirmação da vontade. Este 

conhecimento é peculiar ao compassivo e ao santo, que ao ter a visão do todo da 

vida consegue se separar da vontade em suas manifestações. 

Com suas assertivas filosóficas, demonstradas a partir, não de 

experimentos, mas de amplos estudos e observação atenta do mundo, 

Schopenhauer golpeou a metafísica tradicional, que atribuía poderes ilimitados ao 

intelecto em termos de conhecimento e moral. Por ser físico, “aqui entendido como 

                                                 
120 PERNIN, Marie José. Schopenhauer: Decifrando o enigma do mundo. p. 87. 
121 Cf. SCHOPENHAUER. Arthur. O mundo como vontade e representação. Tradução: Jair 
Barboza. São Paulo: UNESP, 2005. 
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fenomenal e não como forte”,122 o intelecto, com os tempos idos de um indivíduo, 

chega ao esgotamento de suas forças mediante sua natureza biológica, ao 

contrário da Vontade, que é imutável e intemporal. 

 
 
 
Entre esses fatos, está a contraposição entre a fadiga do 
intelecto e o caráter incansável da vontade; o conhecimento é 
trabalho penoso, a vontade é espontânea; a atividade da 
vontade é originária, contendo em si o seu próprio movimento, 
ao passo que a atividade intelectual é derivada e forçada. A 
vontade já surge pronta e acabada no recém-nascido (aqui o 
filósofo invoca o testemunho de Cabanis). Por outro lado, o 
intelecto se desenvolve lentamente, acompanhando o 
desenvolvimento do cérebro.123 
 
 

 
Ancorados nesses aspectos assinalados, conclui-se que intelecto e 

Vontade possuem qualidades distintas, sendo o primeiro a função de um órgão 

que “nasce, cresce, se enfraquece e morre, que balbucia na criança para declinar 

no velho”, 124 atingindo as mentes mais brilhantes da humanidade, cuja 

inteligência chegara ao ápice de sua iluminação, e a segunda, defini-se como uma 

força onipotente que atua no fundo da consciência, submetando-a 

constantemente, à exceção dos tipos superiores de homens, a consecução de 

seus interesses. Para ilustrar a relação de primazia da vontade sobre o intelecto, 

Schopenhauer chama a atenção para uma metafóra, a que classificamos de assaz 

interessante, quando  diz que “a vontade é um cego forte (robusto) que carrega 

em seus ombros um paralítico que vê (intelecto)” 125 e que “por isso está 

destinado a conhecer as coisas somente na medida em que proporcionam motivos 

para uma vontade tal, mas não para fundamentá-la ou captar seu ser em si”,126 ou 

seja, Schopenhauer retirou as qualidades que a tradição filosófica legou à razão e 

                                                 
122 PERNIN, Marie José. Schopenhauer: Decifrando o enigma do mundo. p. 96. 
123 CACCIOLA, Maria Lúcia Melo e Oliveira. Schopenhauer e a Questão do Dogmatismo. p. 122. 
124 PERNIN, Marie José. Schopenhauer: Decifrando o enigma do mundo. p. 96. 
125 SCHOPENHAUER, Arthur. Del primado del la voluntad en la autoconsciencia. MVR, V. II. p. 
247. “ciego forzudo que lleva en sus ombros a un paralítico que ve.” 
126 SCHOPENHAUER, Arthur. De las imperfecciones esenciales del intelecto. MVR, V. II. p. 178. 
“por eso está destinado a conocer las cosas solo en la medida en que proporcionan motivos a una 
voluntad tal, pero no para fundamentarlas o captar su ser en si.” 
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as conferiu à Vontade, fazendo assim, uma reviravolta na história do pensamento, 

ao admitir a Vontade irracional como essência de todas as coisas. 
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3 A TEORIA DOS CARACTERES 
 

Nisto o homem não faz exceção ao 
restante da natureza: também ele tem 
uma natureza fixa, seu caráter imutável, 
que, todavia, é bem individual e, em cada 
um, é outro. Para nossa apreensão este é 
mesmo empírico, mas por isso mesmo 
apenas fenômeno. O que ele possa ser de 
acordo com a sua essência em si mesma 
chama-se caráter inteligível.127 

  

  

 No prefácio à primeira edição do Mundo como Vontade e Representação 

Schopenhauer recomenda como exigência à leitura desta mesma obra, uma 

familiaridade com os escritos de Kant, que além de tornar claras algumas 

questões ali expostas, encarrega-se de mostrar a influência do kantismo na 

fundação do seu sistema, externando ele mesmo sua admiração por Kant, quando 

diz:   
 
Considero esta doutrina de Kant da coexistência da liberdade 
com a necessidade como a maior das realizações da profundeza 
humana. Ela e a estética transcendental são dois diamantes na 
coroa da fama kantiana que nunca esmaecerá.128 

  

  

 Na explicação sobre a doutrina da coexistência da liberdade com a 

necessidade, Kant se propôs a mostrar que em relação aos fenômenos, a 

causalidade encontra-se situada sob dois aspectos, sendo um inteligível quanto a 

sua ação, que seria o caráter da coisa em si mesma, sem qualquer referência a 

experiência, enquanto busca pela sua causa, e o outro sensível quanto aos seus 

efeitos, cuja causa necessariamente deve ser buscada no mundo da experiência, 

não havendo, segundo o Copérnico da teoria do conhecimento, nenhuma 

contradição nem conflito ao se encontrar a liberdade e a necessidade coexistindo 

                                                 
127SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p. 96. 
128 Idem, p. 95. 
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em uma mesma ação, quando a comparamos com sua causa inteligível ou 

sensível. Assim sendo, diz Kant: 

 
 
num sujeito do mundo dos sentidos, um caráter empírico 
mediante o qual as suas ações enquanto fenômenos, se 
interconectariam completamente com outros fenômenos 
segundo leis constantes da natureza e poderiam ser derivadas 
destes, enquanto eles são as suas condições, constituindo, 
pois, em conjunção com os mesmos, membros de uma única 
série da ordem natural. Em segundo lugar, ter-se-ia que lhe 
conceder ainda um caráter inteligível mediante o qual aquele 
sujeito é a causa daquela ação enquanto fenômeno, ele 
mesmo, no entanto, não se subordinando a quaisquer 
condições da sensibilidade e não sendo, pois, um fenômeno. 
Ao primeiro também se poderia chamar de caráter de uma tal 
coisa no fenômeno, e ao segundo de caráter da coisa em si 
mesma.129 

  

  

 Conforme seu caráter empírico, as ações do homem “estariam submetidas 

à ligação causal segundo todas as leis da determinação,” 130 que estabelece uma 

relação necessária entre as causas naturais. Por conseguinte, suas ações 

sofreriam as influências do mundo externo e suas causas seriam explicáveis 

segundo leis naturais e conhecidas por recorrência a experiência, já que “tudo o 

que ocorre encontra suas causas nos fenômenos (do estado precedente)” 131. Por 

outro lado, enquanto caráter inteligível, as ações do homem seriam livres, ou seja, 

não estariam presas à conexão com os fenômenos enquanto causas, nem 

estariam sujeitas às variações temporais, pois “na medida em que é noumenon, 

nele nada ocorre, não é encontrada qualquer mudança, que reclama uma 

determinação dinâmica de tempo” 132. 

 Ao se apropriar da doutrina da coexistência da liberdade com a 

necessidade, Schopenhauer a subverteu em seu cerne, pois diferente de Kant que 

atribuiu um fundamento racional para o caráter inteligível, o filósofo o estabeleceu 

                                                 
129 Kant, Immanuel. Crítica da razão pura. p.104. 
130 Idem, p. 105. 
131 Idem, p. 104. 
132 Idem, p. 105. 
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como referência à Vontade, definindo-o como a própria Vontade livre133. Assim, as 

ações segundo o seu caráter inteligível não teriam nenhuma causa advinda do 

mundo fenomênico, já que é a vontade livre, sendo que todas as causas dizem 

respeito a fenômenos. Para Schopenhauer, a Vontade ou o caráter não se 

encontra numa relação de causalidade, ou mesmo fundamento, com o caráter 

empírico, pois esta é uma forma que não se aplica a vontade, que é grundlos, isto 

é, sem razão/causa. A causalidade diz respeito à mudança, isto é, aos fenômenos 

que estão necessariamente vinculados a uma relação ascendente de causa e 

efeito, que pressupõe o tempo. A Vontade ou caráter, portanto, longe de toda 

causalidade, não admite mudança, pois que é imutável e incorrigível.  

 
 
É preciso, no entanto, ter presente a diferença de concepção do 
caráter inteligível em Kant e em Schopenhauer. Na Crítica da 
Filosofia Kantiana, o filósofo conta entre o que há de mais 
excelente na filosofia de Kant a distinção entre caráter empírico 
e caráter inteligível. Mas recusa a dedução do caráter inteligível 
como fundamento do sensível através da utilização da categoria 
da causalidade além de todo fenômeno.134 
 

  

 O caráter empírico manifesta no tempo o caráter inteligível, porém essa 

manifestação não deve ser concebida como relação causal. Assim sendo, 

manifestar o caráter inteligível não significa afirmar que ele tenha, nessa 

visibilidade no corpo, entrado nas formas do princípio de razão, a saber, espaço, 

tempo e causalidade, que são as formas do fênomeno, “senão ele seria apenas 

visibilidade e não o torna visível”135. A manifestação do caráter inteligível no 

empírico encontra algumas dificuldades, pois que esse processo de 

espelhamento, em cada indivíduo, passa pelos ditames da cultura, que por sua 

vez, podem levá-lo a um conhecimento equivocado do seu caráter, por conta de 

uma negação do mesmo,  ainda que verifique a partir de si mesmo a 

imutabilidade que lhe é própria, pela observação de suas ações, que vão se 

dando parcialmente, ele supõe que não é o que constata, mas o seu oposto. 
                                                 
133 Cf. CACCIOLA, Maria Lúcia Melo Oliveira. Schopenhauer e a Questão do Dogmatismo. p. 104. 
134 Idem, p. 103. 
135 Idem. 
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Esse processo incorre num problema de falsa consciência, onde o indivíduo 

execra o que é, empenhando-se em tentativas nunca alcançadas de mudança do 

caráter. Tal pretensão surge porque o indivíduo se imagina suficientemente livre 

em relação a mudança do seu caráter,  porém, quando a experiência se 

encarrega de lhe mostrar essa impossibilidade, ele compreende a nulidade de 

seus esforços, ainda que no silêncio de suas expressões. 

 
 
Daí advém o fato notável de que cada um se considera a priori 
a si mesmo como inteiramente livre, até mesmo em suas ações 
isoladas, e pensa que poderia a todo instante começar um outro 
decurso de vida, o que equivaleria a tornar-se outrem. No 
entanto, só a posteriori, por meio da experiência, percebe, para 
sua surpresa, que não é livre, mas está sumetido à 
necessidade. Percebe que, apesar de todos os propósitos e 
reflexões, não muda sua conduta, e desde o início até o fim de 
sua vida tem de conduzir o mesmo caráter por ele próprio 
execrado e, por assim dizer, desempenhar até o fim o papel que 
lhe coube.136 
 
 
 

 Enquanto manifestação do caráter inteligível, o caráter empírico é 

fenomênico. E enquanto fenômeno, as ações dos indivíduos estão 

necessariamente vinculadas à dependência dos motivos, sejam estes reais ou 

ilusórios, que determinam seu aparecimento no tempo e no espaço, dentro das 

formas do entendimento humano em uníssono com as formas da cultura, mas o 

ato originário da ação mesma não se encontra aí nessas formas, já que é o 

caráter inteligível, onde se encontra, portanto, a liberdade do indivíduo, não, 

porém, em sua dimensão empírica, pois não há liberdade para aquilo que se 

considera fenômeno, dado o determinismo ao qual está submetido. 

 
 
Os motivos não determinam o caráter do homem, mas tão-
somente o fenômeno desse caráter, logo as ações e atitudes, a 
feição exterior de seu decurso de vida, não sua significação 
íntima e conteúdo: estes últimos procedem do caráter, que é o 
fenômeno imediato da Vontade, portanto sem fundamento.137 

                                                 
136 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 173. 
137 Idem, p. 201. 
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 Os motivos são a forma da causalidade no homem, que podem ser reais ou 

ilusórios. Além dos motivos sensíveis/reais que determinam necessariamente as 

ações, assim também podem se tornar igualmente necessários os motivos 

ilusórios e/ou abstratos ao mobilizarem virulentamente as ações, graças a 

emergência da racionalidade nos indivíduos. A racionalidade permitiu o 

ultrapassamento das determinações do presente intuitivo ao estado de abstração, 

ao qual os animais estão necessariamente fixados, já que a eles só é possível o 

conhecimento intuitivo, fazendo dos motivos não reais, e nem por isso menos 

determinante, o móvel das ações, quando estas se transformam em  ato na 

realidade. Tais motivos podem levar ao erro, isto é, a uma equivocada 

manifestação do caráter inteligível/vontade dos indivíduos, ainda que isso em 

nada altere a sua significação íntima. 

 
 
 
Com o aparecimento da razão é quase que inteiramente 
perdida aquela segurança e infabilidade das exteriorizações da 
Vontade ( que no outro extremo, na natureza inorgânica, 
aparece inclusive como estrita conformidade a leis): o instinto 
entra por completo no segundo plano. A ponderação, que agora 
deve a tudo subsistir, produz (como exposto no primeiro livro) 
vacilações e incertezas; o erro se torna possível, obstando em 
muitos casos a adequada objetivação da Vontade em atos.138 
 
 

 
 Embora o motivo seja a causa necessária que determina o fenômeno da 

ação, esta é decidida em termos metafísicos pela vontade, ou seja, pelo caráter 

inteligível, que portanto assegura o conteúdo íntímo das ações ainda que na 

diversidade das formas de sua manifestação. Toda ação enquanto fenômeno 

depende de um motivo, apresentado pelo entendimento, que, de modo 

necessário, põe a vontade em atividade. Porém, em si mesma, a ação não se 

encontra na dependência dos motivos, pois provém e é decidida pelo próprio 

caráter inteligível dos indivíduos, que é livre de qualquer determinação temporal, já 

que é a Vontade como coisa em si.  
                                                                                                                                                     
 
138 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 217. 
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  Schopenhauer afirmou não ser possível fazer prescrições a 

vontade/caráter, pois que é livre, estando, pois, nela, a significação éticas das 

condutas, pois, ainda segundo o filósofo, nenhum indivíduo nasce com um zero 

moral, uma vez que, já se nasce com o seu caráter fixado metafisicamente, que 

portanto permanece o mesmo ao longo de toda a vida. Não há, pois, liberdade nos 

atos individuais, pois que estes se encontram determinados pelo caráter inteligível 

de cada indivíduo. Os motivos são apenas as causas ocasionais que determinam 

o fenômeno da ação dos indivíduos, não sendo, portanto, aquilo que em si mesmo 

a determina, que é o seu caráter inteligível. Assim, as ações dos indivíduos são 

assumidas sob duas determinações, a saber, uma transcendental e outra 

empírica, havendo uma preponderância da primeira sobre a segunda. No 

transcendental, por conseguinte, o homem é livre, já que suas ações são 

realizadas absolutamente conforme o seu caráter inteligível. 

 
 
Sua natureza em-si é o caráter inteligível que está presente 
igualmente em todos os atos do indivíduo e impresso em todos 
eles, como o carimbo em mil selos, e que determina o caráter 
empírico deste fenômeno que se manifesta no tempo e na 
sucessão dos atos. 139 
 
 

  
 O filósofo também cunhou o conceito de caráter adquirido ao lado dos 

conceitos de caráter inteligível e caráter empírico que são resultados de seu 

contato com os escritos de Kant. Este caráter adquirido refere-se ao 

autoconhecimento do indivíduo, que ao observar a constância de suas ações, 

pode, por conseguinte, pela experiência, reconhecer os limites do seu caráter, 

alcançando, graças à intelecção, uma economia de forças, diante de situações e 

demandas que de antemão fogem as reais possibilidades do seu caráter, 

constituindo-se como  

 
 
o conhecimento mais acabado possível da própria 
individualidade. Trata-se do saber abstrato, portanto distinto das 

                                                 
139 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 94. 
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qualidades invariáveis do nosso caráter empírico, bem como // 
da medida e direção das nossas faculdades espirituais e 
corporais, portanto dos pontos fortes e fracos da nossa 
individualidade. Isso nos coloca na condição de agora guiar, 
com clareza de consciência e metodicamente, o papel sempre 
invariável de nossa pessoa, que antes naturalizávamos sem 
regra, e preencher, segundo a instrução de conceitos fixos, as 
lacunas provocadas por humores e fraquezas.140 
 
 
 

 Assim sendo, o caráter inteligível possui natureza metafísica, enquanto que 

os caracteres empírico e adquirido são físicos, pois que são mediados pelo 

conhecimento. Este caráter da coisa-em-si, ou seja, da Vontade livre, não pode 

ser educado, pois não há como alterar ou modificar seu conteúdo íntimo que 

acompanha toda ação do indivíduo, sendo aquilo que não muda apesar das 

diferentes formas de sua exteriorização no caráter empírico. Os demais 

caracteres, que são oriundos das faculdades do intelecto, são passíveis de 

correção e aperfeiçoamento, já que são fenomênicos. Trata-se, portanto, da 

possibilidade de correção e aperfeiçoamento no conhecimento, porém, não de 

uma mudança no conteúdo íntimo do caráter, que é incorrigível e imutável.  

 

 

3.1 CARÁTER INTELIGÍVEL 

  

 O caráter inteligível tem preponderância, em termos de determinação, sobre 

os demais caracteres, a saber, empírico e adquirido. É metafísico, imutável e 

incorrigível, e tem por fundamento a vontade, que o imprime no corpo. Este 

caráter, o único verdadeiro em todo o homem, é absolutamente livre, já que é 

objetidade não fenomenal da própria Vontade. Vale ressaltar, que essa liberdade 

é apenas no aspecto transcendental, pois no aspecto empírico não há liberdade 

para os atos individuais, que estão necessariamente na dependência dos 

                                                 
140 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 393-94. 
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motivos e dos interditos externos que determinam a forma de sua 

aparição/exteriorização.  

 
 
O caráter inteligível coincide, portanto, com a Idéia ou, 
dizendo mais apropriadamente, com o ato originário da Vontade 
que nela se objetiva. Em verdade, não é apenas o caráter 
empírico de cada homem, mas também o caráter empírico de 
cada espécie animal, sim, de cada espécie vegetal e até 
mesmo de cada força originária da natureza inorgânica que 
deve ser visto como fenômeno de um caráter inteligível, isto é, 
de um ato indiviso e extratemporal da Vontade.141 
 

  

 Os indivíduos seguem o determinismo do seu caráter inteligível, imutável e 

individual, mesmo que sua exteriorização no caráter empírico seja camuflada por 

condutas aparentes, que se distanciam, portanto, de uma exteriorização perfeita 

do caráter inteligível no empírico, devido à emergência da racionalidade no 

homem, e, por conseguinte, a possibilidade da dissimulação, que em alguns 

casos, dá-se de modo inconsciente, pois levam os indivíduos ao engano, ao se 

imaginarem capazes de se tornar outra pessoa, quando intentam em não 

reconhecer aquilo que é peculiar ao seu caráter inteligível, negando assim o 

operari sequitur esse dos escolásticos. “[...] Todas as ações particulares do 

homem são apenas a exteriorização sempre repetida do seu caráter inteligível 

(embora possam variar alguma coisa na forma) [...]”.142 E, segundo 

Schopenhauer, não é possível pelo conhecimento, o homem adotar uma nova 

conduta, portanto, tornar-se outro, pois o caráter é imutável.  
 
 
Evidentemente, os autores desse dogma conheciam a 
invariabilidade do homem; sabiam que sua vida, sua conduta, seu 
caráter empírico, enfim, era apenas a manifestação do seu caráter 
inteligível, o desenvolvimento de certas tendências determinadas 
já visíveis na criança, imutáveis; de modo que, desde o 
nascimento, a conduta de cada um está fixada e permanece, no 
essencial, idêntica a si mesma até o fim. Concordo com tudo 
isso.143 

                                                 
141 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 221-22. 
142 Idem, p. 375. 
143PERNIN, Marie-José. Schopenhauer. p.162. 
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 Por conta da imutabilidade do caráter, somente é possível ao intelecto 

apresentar a diversidade dos motivos aos indivíduos, quando se vêem diante do 

fato de escolher, porém isso não implica na determinação do conteúdo moral, ou 

seja, do caráter. A escolha é determinada mesmo diante do confronto com a 

diversidade dos motivos, que podem definir a forma de exteriorização de uma 

ação, sem, contudo, tocar em sua significação íntima, que é inacessível, pois os 

motivos apenas determinam o fenômeno, isto é, a forma de exteriorização do 

caráter não, porém, ele mesmo.  “Na esfera do intelecto a decisão entra em cena 

de modo totalmente empírico, [...], contudo, esta se produziu a partir da índole 

interior, do caráter inteligível, da vontade individual [...]”.144 Por conseguinte, cada 

ação deve necessariamente ocorrer em consonância com as determinações do 

caráter inteligível, entendido como “um ato extratemporal, indivisível e imutável da 

vontade [...]”.145 
 
 
Nesse sentido, quando uma escolha se apresenta, ele não 
possui dado algum sobre o que a vontade decidirá, pois o 
caráter inteligível, em virtude do qual diante de motivos dados 
// só UMA decisão é possível, a qual conseguintemente é 
necessária, não se apresenta acessível ao conhecimento do 
intelecto - tão somente o caráter empírico lhe é cognoscível, 
de forma sucessiva e por atos isolados.146 
 

 

 A imutabilidade do caráter torna impossível o ensino da virtude, como 

acreditavam os estóicos, pois neste caso, há uma eleição da natureza, que 

incutiu nos indivíduos uma disposição de caráter para as ações verdadeiramente 

compassivas, únicas dotadas de valor moral segundo Schopenhauer. Tendo uma 

disposição de caráter compassiva, ou maldosa, o indivíduo apenas irá exprimir 

na ordem prática da vida o conteúdo dessas disposições, sem que qualquer 

mediação pedagógica possa mudar o âmago para o qual essas mesmas 
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145 Idem, p. 375. 
146 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 376. 
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disposições se direcionam, sendo apenas possível a esta a mudança da via, 

porém jamais do alvo.  

 Ter consciência da imutabilidade do caráter torna-se indispensável, 

segundo as constatações desse estudo, pois evita o conflito interior, tanto de 

quem prescreve como de quem deve acatar as normas estabelecidas, ao impor 

que o indivíduo se transforme pelo seguimento às normas, naquilo que não 

poderá ser, uma vez que não há como transpor o imutável que o determina, a 

saber, o seu caráter inteligível. Tal assertiva não invalida a relevância da 

constituição das normas tão cara a ordem social, que funciona como um 

instrumento inibidor da agressividade própria aos indivíduos de disposição de 

caráter maldosa, mas chama a atenção quanto aos riscos de se alimentar a 

ilusão da possibilidade de intervenção na natureza do caráter dos indivíduos, que 

termina por frustrar, permanentemente, tanto aqueles que querem a eficácia das 

normas morais que institui, quando se deparam com a contínua transgressão dos 

indivíduos, sendo estes, muitas vezes, também os próprios transgressores, 

quanto os que são obrigados a modificar suas tendências, por conta da 

admissão dessas normas morais, vivendo a angústia diária provocada pela 

inadequação entre atos realizados e o próprio querer. A auto-admissão do que 

se é levaria, portanto, a uma significativa redução do otimismo de alguns 

indivíduos frente aos insucessos de suas tentativas de transformação do caráter.   
 
 
 
A moral, quando nos é apresentada através da religião ou da 
filosofia, não pode nos tornar melhores: isto é certo. Mas ela 
pode nos tornar mais refletidos, porquanto aquilo que, sendo 
estranho à razão e originando-se da consciência melhor, é dada 
a razão, por meio da abstração, na forma de máximas, sob as 
quais devem estar todas as nossas ações.147 
 

  

 Portanto, o caráter inteligível é o que está na base das ações dos 

indivíduos, sendo a condição necessária de sua possibilidade e significação, 

como também é o que há de mais originário neles, pois é a vontade livre.  Em 
                                                 
147 SCHOPENHAUER, Arthur. Manuscritos Póstumos. Apud CACCIOLA, Maria Lúcia Melo Oliveira. 
Schopenhauer e a questão do dogmatismo. p. 107. 
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seu caráter inteligível, o indivíduo é pura liberdade, na medida em que se 

reconhece capaz de exercê-la sem interditos, à maneira psíquica, mesmo que 

haja impedimentos externos que imponha a forma de sua manifestação, 

tratando-se, pois, de uma autêntica liberdade do querer fenomênico. 

  

3.2 CARÁTER EMPÍRICO 

  

 O caráter empírico é a exteriorização, no tempo e nos atos dos indivíduos, 

do caráter inteligível, sendo um fenômeno do caráter inteligível. Este nada mais é 

do que o querer fenomênico. E como querer fenomênico encontra-se 

dependente, de modo necessário, da presença dos motivos, que determinam, 

portanto, a forma de exteriorização do caráter inteligível, ainda que tal 

determinação não venha a tocar sua significação íntima. Tal possibilidade faz o 

indivíduo experienciar um conflito incessante, quando em seus atos vem a 

verificar uma disparidade entre a forma de manifestação do caráter empírico e o 

conteúdo do seu caráter inteligível, sendo este último aquilo que reconhece como 

peculiar a sua pessoa, quando resultado de um justo autoconhecimento.  

 
 

Mas esse adestramento de si mesmo, sempre fará efeito 
como uma coerção vinda de fora, contra a qual a natureza 
nunca cessa de resistir, às vezes violando-a inesperadamente. 
[...]. Essa relação do caráter empírico com o inato confirma, 
pois uma sentença do imperador Napoleão: Tudo o que não é 
natural é imperfeito [...].148 

 
  

 Schopenhauer aponta para o fato de que os indivíduos não podem 

conhecer o seu caráter inteligível por inteiro e nem todos os motivos aos quais 

estão expostos, pois se isso fosse possível, haveria como prever todas as ações 

de forma integral e com isso frear a sua realização. É justamente o caráter 

empírico de cada indivíduo que lhe oferece as condições para, ao observar a 

constância de suas ações, conhecer o grau de sua maldade ou compaixão no 
                                                 
148SCHOPENHAUER, Artur. Aforismos para a sabedoria de vida. p. 216. 
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curso do tempo, que por sua vez, leva ao caráter adquirido acerca de si mesmo. 

Porém, isso só pode ser pressuposto quando a ação se efetiva, pois do contrário, 

os indivíduos poderiam estar enganados acerca de suas próprias qualidades. 

 
 
As ações decorrem do ser, trazendo cada ser a marca da 
pessoa de quem é: Isso pode fazer o caráter parecer 
misterioso, mas Schopenhauer nos assegura que só o 
conhecemos, nos outros e em nós mesmos, a partir de suas 
manifestações empíricas – na verdade, da mesma forma como 
conhecemos o caráter da cera ou da prata clorada.149 
 

  

 Sendo, portanto, a visibilidade do caráter inteligível no tempo, o caráter 

empírico permite que o indivíduo possa conhecer o seu próprio caráter inteligível 

na realização de suas ações. As ações realizadas, ainda que encontrem 

problemas quanto à sua exata manifestação, conforme o conteúdo moral, podem 

fornecer dados imprescindíveis para a suposição do caráter inteligível, não 

somente para o indivíduo, mas também para aqueles que estão ao seu entorno. 

É graças ao caráter empírico, que é manifestação fenômenica do caráter 

inteligível, que se tornou possível a qualificação das ações dos indivíduos em 

egoístas, maldosas ou compassivas.  

 
 
Os intérpretes esqueceram de salientar que, além dessa 
distinção metafísica (inteligível e empírico), Schopenhauer 
fornece também uma diferença ética dos caracteres que lhe 
permite falar em uma “disposição” [Stimmung] de caráter 
egoísta, maldosa ou compassiva.150 
 

  

 Pelo caráter empírico, pode-se falar em “[...] uma descrição tipológica 

dessas disposições do caráter para explicar a variabilidade das condutas 

humanas, ou seja, a maneira frequente porém múltipla de atuação das vontades 
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150 SANTANA, Kleverton Bacelar. Sobre a Quarta Motivação na Psicologia de Schopenhauer. p. 
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humanas [...],151 já que ele fornece, em termos de ações visíveis, o material para 

essa descrição tipológica, que ao ser realizada permite apontar a diferença ética 

dos caracteres, dada a observação dos traços do caráter imutável em sua 

exposição no caráter empírico. É, portanto, o caráter empírico, a visibilidade do 

caráter inteligível nas formas do fenômeno, ainda que o essencial deste caráter 

inteligível não esteja nessas formas, já que está fora do tempo.  

 
 
O caráter empírico é absolutamente determinado pelo caráter 
inteligível, o qual é sem-fundamento, isto é, não está, enquanto 
coisa-em-si, Vontade, submetido ao princípio de razão (forma 
do fenômeno).  O caráter empírico tem de fornecer num 
decurso de vida a imagem-cópia do caráter inteligível, e não 
pode tomar outra direção a não ser aquela que permite a 
essência deste último. Semelhante determinação estende-se 
apenas ao essencial, não ao inessencial do decurso de vida 
que assim aparece. Ao inessencial pertence a determinação 
detalhada dos eventos e ações, que são o estofo no qual o 
caráter empírico se mostra; eles são determinados por 
circunstâncias externas que fornecem os motivos aos quais o 
caráter reage em conformidade com sua natureza.152 
 

 

 Caso não houvesse o caráter empírico, o caráter inteligível seria apenas um 

conteúdo formal, de natureza metafísica, onde não haveria, portanto, nenhuma 

possibilidade de pressuposição do seu conhecimento. Porém, esse 

conhecimento do cárater inteligível não significa conhecê-lo absolutamente, em 

termos metafísicos, mas reunir minimamente, ainda que de modo negativo, um 

conhecimento deste pela sua exteriorização nas formas do princípio de razão 

(espaço e tempo), que fornece ao indivíduo, ainda que mediante os riscos da 

admissão de uma falsa consciência, conhecer a sua própria pessoa. 

  
 

3.3 CARÁTER ADQUIRIDO 

                                                 
151 SANTANA, Kleverton Bacelar. Sobre a Quarta Motivação na Psicologia de Schopenhauer. p. 
10. 
152 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 224. 
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 O caráter adquirido é a consciência do resultado da soma das ações que 

são fornecidas pelo caráter empírico, ou seja, é a admissão que os indivíduos 

fazem, em termos de consciência, acerca do que imaginam ser, dada a 

frequência das mesmas ações. O caráter adquirido pode incorrer em 

contradições, pois que o indivíduo pode se reconhecer como  portador de um 

caráter que se encontra em íntima disparidade com o conteúdo moral do seu 

caráter inteligível. Isso pode ser constatado, quando ele é acometido de um 

sentimento de angústia mediante a consciência dessa disparidade, que portanto, 

revela um autoconhecimento distorcido.  

 
 
Este nada mais é senão o conhecimento mais acabado possível 
da própria individualidade. Trata-se do saber abstrato, portanto 
distinto das qualidades invariáveis do nosso caráter empírico, 
bem como // da medida e direção das nossas faculdades 
espirituais e corporais, portanto dos pontos fortes e fracos da 
nossa individualidade. Isso nos coloca na condição de agora 
guiar, com clareza de consciência e metodicamente, o papel 
sempre invariável de nossa pessoa, que antes naturalizávamos 
sem regra, e preencher, segundo a instrução de conceitos fixos, 
as lacunas provocadas por humores e fraquezas.153 

 

  

 Por conseguinte, o caráter adquirido é a consciência de si, que leva os 

indivíduos a se afirmarem como possuidor de virtude ou defeito, ainda que este 

último seja o menos eventual. Tanto o caráter empírico como o caráter adquirido 

só são possíveis mediante o intelecto, por sua faculdade de memória e reflexão, 

que faz com que os indivíduos se coloquem a si mesmo como objeto de avaliação 

e classificação dos limites e das possibilidades do alcance de suas práticas, o que 

lhe permitem evitar desgastes desnecessários frente as conquistas que não são 

compatíveis com a disposição do próprio caráter, sejam estas físicas ou psíquicas. 
 

Afetar alguma qualidade, gabar-se dela, é uma confissão de não 
possuí-la. Uma pessoa pode vangloriar-se de ter coragem, 
erudição, inteligência, espirituosidade, sucesso junto às 
mulheres, riqueza, posição social ou qualquer outra coisa e nós 

                                                 
153 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 393-94. 
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podemos concluir que justamente nessa matéria lhe falta algo. 
Pois quem de fato possui por inteiro uma qualidade não pensa 
em expô-la nem em afetá-la, mas a esse respeito permanece 
bem calmo. 154 

 

 Ter o caráter adquirido pressupõe, portanto, o conhecimento da própria 

individualidade, ou seja, dos limites do próprio caráter. Com a admissão de tal 

caráter, os indivíduos aprendem pela experiência aquilo que querem e podem 

fazer, evitando o esgotamento desnecessário de suas forças na obtenção de 

algo que não se coaduna com as disposições do seu caráter. Pelo caráter 

adquirido, estes aprendem o que se torna possível de ser alcançado diante das 

muitas coisas que são desejadas, ao prever o grau de força que lhe é próprio 

para a possibilidade da conquista do desejado. Isso evita o virulência daquela 

sensação contínua do desejo contrariado a que os indivíduos estão fadados, 

quando, por desconhecimento da sua própria pessoa, isto é, do seu caráter 

adquirido, se arvoram em certas conquistas, que terminam por não lhe trazer 

satisfação alguma.   

 
Pois assim como o peixe só se sente bem na água, o pássaro no 
ar, a toupeira debaixo da terra, todo homem só se sente bem na 
sua atmosfera apropriada. Do mesmo modo, por exemplo, o ar 
da corte não é respirável por todos. Por falta de intelecção 
suficiente nessa ordem das coisas, muitos fazem os mais 
diversos e fracassados tipos de tentativa, violam o próprio caráter 
no particular e ainda têm de se render novamente a ele no todo: 
aquilo que conseguem tão penosamente contra a própria 
natureza não lhes dá prazer algum. O que assim aprendem 
permanece morto. 155 

  

  Por mais hediondo que possa ser o caráter dado de um indivíduo, a 

educação nada poderá fazer, pois que o indivíduo jamais poderá se desvencilhar do 

seu caráter, ainda que passe toda a vida a repudiá-lo. A educação apenas seria 

instrumento eficaz, na medida em que se tornasse fundamentalmente repressiva, 

pela lembrança diária ao indivíduo dos castigos e punições que seus atos poderiam 

                                                 
154SCHOPENHAUER, Artur. Aforismos para a sabedoria de vida. p. 216. 
155 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 393. 
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acarretar a ele mesmo, fazendo com que estes contenham suas inclinações mais 

escusas. Tal finalidade da educação, segundo nossa leitura, constitui-se, por 

demais, tarefa nobre, pois a contenção do não desenvolvimento em atos de um 

caráter maldoso, já contribui bastante na redução dos males que se abatem sobre 

as relações humanas. O silenciamento, por sua vez, da possibilidade de 

manifestação em atos de um caráter não a sua modificação, fazendo com que a 

educação se mantenha em ininterrupta vigilância, se quiser ser eficaz.  

 
[...] Pela experiência nos tornamos cônscios da inflexibilidade do 
caráter alheio e até então acreditávamos de modo pueril poder 
através de representações abstratas, pedidos e súplicas, 
exemplos e nobreza de caráter fazê-lo abandonar seu caminho, 
mudar seu modo de agir, despedir-se de seu modo de pensar, ou 
até mesmo ampliar suas capacidades; [...]. 156 

 

 

 Somente por um sensato autoconhecimento do caráter adquirido é possível 

ao indivíduo conhecer “o gênero e a medida de seus poderes e fraquezas, 

economizando assim muita dor.“ 157Tal postura mental, poupa-o da árdua tarefa 

de suportar aquilo que pode contrariar seu próprio caráter, guardando-o da 

frustração “de tentar aquilo que não o permitirá ser bem-sucedido”.158 Porém, o 

caráter adquirido só pode ser alcançado na vida adulta, em decorrência da 

extensão do conhecimento acerca da própria pessoa/caráter em certos indivíduos, 

sendo inacessível na juventude, já que nesse momento, ainda o caráter não se 

tornou conhecido, uma vez que pressupõe o tempo como condição de sua 

ossib idade. 

  

sempre nos direcionaremos para onde são proveitosos e 
                                                

p il

 

Caso tenhamos investigado onde se encontram nossos pontos 
fortes e fracos, desenvolveremos, empregaremos, usaremos de 
todas as maneiras os nossos dons naturais mais destacados e 

 
156 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 393. 
157 Idem, p. 394. 
158 Idem. 
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valiosos, evitando por inteiro e com auto-abnegação aqueles 
esforços em relação aos quais temos pouca aptidão natural. 159 

 

  

 Evitando uma postura ignóbil acerca do próprio caráter, o indivíduo torna-se 

menos passível de reunir, no decurso do tempo, como acontece a muitos, uma 

falsa opinião sobre si mesmo, que, portanto, irá auxiliá-lo de maneira positiva, 

dando-lhe a consciência prática acerca dos limites e possibilidades do seu fazer 

frente às reais disposições do seu caráter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 393. 
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4 A DIFERENÇA ÉTICA DOS CARACTERES 

 

No fim sereis sempre o que sois, por 
mais que os pés sobre altas solas 
coloqueis e useis perucas de milhões de 
anéis, havereis de ser sempre o que 
sois. (GOETHE, Faust I, versos 1806-
1809)160 

 

 

 Não é difícil perceber, ao se realizar uma leitura atenta da obra Sobre o 

Fundamento da Moral, que Schopenhauer é um cético com relação à moralidade. 

Em primeira instância, isso é perceptível quando o filósofo afirma freqüentemente, 

ao longo de todo o texto, que a maldade ou bondade de um indivíduo é inata, não 

podendo a Ética nada fazer para que os indivíduos venham a se tornar 

compassivos. Por conseguinte, a diferença ética dos caracteres que, por sua vez, 

permite classificar o indivíduo em egoísta, maldoso e compassivo, dado os 

diferentes modos de sua atuação, é inata e indelével, pois “velle non discitur161”. 

Tal constatação de Schopenhauer termina por reconhecer a impossibilidade de 

uma educação moral dos indivíduos.  

 
 

Se a compaixão é a motivação fundamental de toda justiça e 
caridade genuínas, quer dizer, desinteressadas, por que uma 
pessoa e não outra é por ela movida? Pode a ética, já que 
descobre a motivação moral, fazê-la atuar? Pode ela 
transformar um homem de coração duro num compassivo e, 
daí, num justo e caridoso? Por certo não; [...] A maldade é tão 
inata ao maldoso como o dente venenoso ou a glândula 
venenosa da serpente. Também como ela, ele não pode 
mudar.162 

 

 

                                                 
160 GOETHE apud SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p.199. 
161 O querer não pode ser ensinado. 
162 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p.190. 
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 Schopenhauer retoma uma série de afirmações feitas pelos filósofos da 

tradição, no intuito de tomá-los de empréstimo, para corroborar sua constatação 

acerca da imutabilidade do caráter dos indivíduos, ainda que as afirmações 

desses mesmos filósofos tenham registros específicos. Cita, portanto, Platão que 

no Mênon levanta uma discussão em torna da possibilidade ou não do ensino da 

justiça, que na perspectiva de Schopenhauer é o primeiro grau da compaixão, 

chegando à conclusão de que esta “virtude não é nem inata nem ensinável, mas é 

distribuída pela sorte divina e sem entendimento àqueles que foram sorteados.” 
163 Prosseguiu ainda a citar Sócrates, que afirmou não estar “em nosso poder 

sermos bons ou maus” 164, Aristóteles ao ter dito que “todo o mundo admite, com 

efeito, que cada tipo de caráter pertence ao seu possuidor, de qualquer modo, por 

natureza: pois somos justos, temperantes ou fortes e assim por diante desde o 

momento de nosso nascimento.” 165 O próprio Schopenhauer afirma nos 

Complementos, que sua filosofia fora resultado de sua observação atenta da 

realidade que, por sua vez, encontra um consenso significativo com filósofos que o 

antecederam na história da filosofia, naquilo que se refere à impossibilidade da 

educação moral. Porém, o fato de admitir a impossibilidade da educação moral em 

sua filosofia, não impediu que Schopenhauer reunisse uma série de proposições 

acerca do que pode a educação diante desse limite, sem contudo retirar a 

relevância das práticas que visam a melhoria dos indivíduos. 

 

Schopenhauer pensa que muitas de nossas atitudes 
corriqueiras comprovam essa alegação: supomos não 
somente a identidade da pessoa como também a constância 
do caráter moral. Quando confiamos que alguém vai se 
comportar de uma dada maneira e no final nos desapontamos 
com ela, “nunca dizemos: “seu caráter mudou”, mas “eu 
estava enganado a seu respeito”. Por exemplo, dizemos 
dessa perspectiva, não que alguém costuma ser honesto e 
corajoso, mas agora é mentiroso e covarde, mas que o grau 
de sua desonestidade e covardia não tinha se evidenciado por 
completo até agora. Como prova adicional da constância do 
caráter, Schopenhauer cita o fato de reconhecermos pessoas 

                                                 
163 Platão apud SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p.191. 
164 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p.191. 
165 ARISTÓTELES apud SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p.191. 
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como as mesmas depois de muitos anos a partir da maneira 
como elas agem, e o fato de sentirmos responsabilidade e 
vergonha por coisas que nós fizemos quarenta anos atrás.166 

 

  

 A diferença ética dos caracteres proposta por Schopenhauer encarrega-se 

de mostrar o como as três motivações morais nos homens, a saber, egoísta, 

maldosa e compassiva “estão presentes em cada um numa relação incrivelmente 

diferente” 167 que, portanto, permite que suas ações possam ser igualmente 

avaliadas/classificadas em egoísta, maldosa e compassiva.  E assim, cada 

caráter será inevitavelmente estimulado pelos motivos que estejam relacionados 

à sua significação íntima, ou seja, a sua qualidade essencial.  

 
4.1 A MOTIVAÇÃO EGOÍSTA 

 O egoísmo é a expressão da Vontade, isto é, do querer-viver, sendo “a 

motivação principal e fundamental, tanto no homem como no animal”. 168 Por ser a 

expressão mesma da vontade, o egoísmo tende para a realização de dois 

impulsos: a conservação da espécie e a procriação, o que equivaleria a dizer que 

esses impulsos são apenas a afirmação da vontade, ou seja, do corpo. A 

conservação seria todas as práticas realizadas para a manutenção do corpo, que 

portanto não incorrem em procriação, enquanto que a procriação seria um nível 

mais elevado de afirmação da vontade, que chega a exceder o próprio corpo 

individual, a partir da geração de um novo ser.  Enquanto ser natural, o homem 

nada mais quer que a realização desses dois impulsos. 

 
O tema fundamental de todos os diferentes atos de Vontade é a 
satisfação das necessidades inseparáveis da existência do 
corpo em estado saudável, necessidades que já têm nele a sua 
expressão e podem ser reduzidas à conservação do indivíduo e 
a propagação da espécie.169 

                                                 
166 JANAWAY, Christopher. Schopenhauer. p. 85. 
167 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p.195. 
168 Idem, p.120. 
169 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 420. 
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 Os órgãos genitais, segundo Schopenhauer, são o verdadeiro foco da 

Vontade, que os têm ao seu serviço e não do conhecimento, constituindo-se como 

polo oposto ao cérebro. São portanto os instrumentos que a vontade utiliza para 

manter a vida imortal da espécie, uma vez que o indivíduo não tem valor algum 

para ela. Porém, vale ressaltar que os outros órgãos do corpo também 

contribuem, ainda que em menor proporção, para a perpetuação da espécie, já 

que os genitais são parte da afirmação do corpo, não correspondendo, portanto, a 

totalidade desta.  

 
Os genitais são o princípio conservador vital, assegurando 
vida infinita no tempo. Com semelhante qualidade foram 
venerados entre os gregos no phallus e entre os hindus no 
linga, os quais, portanto, são o símbolo da afirmação da 
Vontade. 170 

 

  

 Ao que parece, a satisfação desses impulsos não corresponde a um mal, 

pois assegurado pelo egoísmo de origem, o indivíduo busca o próprio bem, sem 

que nesse estágio da afirmação, tenha necessariamente que negar ao outro o 

direito de também se afirmar. Desse egoísmo de origem, que iguala todos os 

homens sem distinção, Schopenhauer se propos a falar de outras motivações 

dele decorrente, a saber, a motivação maldosa e  compassiva, dada a sua 

quantidade própria em cada caráter.  

 Porém, Schopenhauer não estabelece a classificação das motivações pela 

quantidade do egoísmo de cada caráter, mas na extensão do conhecimento que 

lhe é próprio, não mais ligado ao princípio de razão, que vai permitir a 

emergência dos tipos superiores de homens, encontrados nos escritos do filósofo 

ao advertir que “o motivo movimenta a vontade...em conformidade com o grau de 

veemência dela e sua proporção com o conhecimento [...]”.171 Esse 

conhecimento se dá em dois níveis, a saber, pelo conhecimento da ideia na 

                                                 
170 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 424. 
171 Idem, p. 420. 

85 
 



 

contemplação estética, no caso do gênio, e pela reconhecimento da identidade 

da vontade em todas as coisas, no caso do compassivo e do santo, que, 

portanto, não faz diferença entre a sua pessoa e as demais.    

 É, portanto, o conhecimento que irá fundar a distinção dos tipos superiores 

de homens com relação a maioria dos outros homens, ligados unilateralmente a 

afirmação da vontade, uma vez que se encontram voltados para a forma de 

conhecimento ligado ao princípio de razão, ou seja, ao conhecimento que afirma 

a vontade.  

 
O homem vulgar, produto que a natureza fabrica por atacado, 
aos milhares por dia, é como dissemos, incapaz, ao menos de 
maneira seguida, da percepção completamente desinteressada 
em todos os sentidos, que constitui a verdadeira contemplação: 
só pode voltar à atenção para as coisas que mesmo muito 
indiretamente, tenham qualquer ligação com a sua vontade172. 
 

 
 

 Há, na filosofia moral de Schopenhauer, duas condutas éticas básicas, 

sendo que uma afirma a vontade para além dos impulsos da conservação do 

corpo e da procriação, chegando, por conseguinte, à negação violenta do outro, 

ou seja, à prática da injustiça e da maldade, e a outra que nega a vontade, na 

medida em que a silencia e suprime pelo viés do conhecimento, fazendo do 

sofrimento alheio o motivo para o seu agir. São, portanto, a maior ou menor 

extensão em conhecimento que irá permitir a classificação dos caracteres em 

maldoso ou compassivo, pois as disposições para essa aptidão são inatas, já que 

isso nos é dado. A educação não pode ajudar os indíviduos a se deciderem 

acerca dessas duas possibilidades, já que a virtude não pode ser ensinada, 

segundo a perspectiva de Schopenhauer.  

  
 

A virtude é tão pouco ensinada quanto o gênio; sim, para ela o 
conceito é tão infrutífero quanto para a arte e em ambos os 
casos deve ser usado apenas como instrumento. Por 

                                                 
172 MANN, Thomas. O Pensamento Vivo de Schopenhauer. p. 145. 
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conseguinte, seria tão tolo esperar que nossos sistemas morais 
e éticos criasssem caracteres virtuosos, nobres e santos, 
quanto que nossas estéticas produzissem poetas, artistas 
plásticos e músicos.173 

 

 Consoante Schopenhauer, “os motivos que em geral podem mover os 

homens podem ser postos sob três classes superiores e bem gerais: 1) o bem 

próprio - egoísmo; 2) o sofrimento alheio; - maldoso 3) o bem alheio – 

compassivo”.174 Na primeira classe, portanto, o indivíduo apenas quer o seu 

próprio bem, em cada ação realizada, “por mais longínqua e indiretamente que 

seja”175, sem que isto implique em prática da injustiça para com os outros, uma 

vez que pode buscar o seu próprio bem sem necessariamente negar o outro. O 

egoísmo só se torna um entrave para a genuína ação dotada de valor moral, 

quando extrapola a conservação do corpo e a procriação, ao incorrer em práticas 

constantes de injustiça e maldade, ainda que nessas ações o motivo seja o de 

causar sofrimento a outrem. Nisso, portanto, está assentado o motivo de sua 

ação.  

 

4.2  A MOTIVAÇÃO MALDOSA/ O MALDOSO  

 A outra motivação que mobiliza os homens para a ação refere-se a 

segunda classe, que visa o sofrimento alheio, sendo, portanto, de natureza 

maldosa.  Quem é, pois, o maldoso? É aquele que possui um egoísmo sem 

limites, que chega até a matar o outro se este vem a se interpor ao seu fim 

desejado. Este padece, por natureza, de um déficit de conhecimento intuito, isto é, 

do conhecimento da identidade da vontade em todas as coisas, por este motivo, 

entende-se como única realidade, enquanto que os outros eus não passam de 

meros fantasmas, usando-os como objetos para a consecução dos seus próprios 

interesses. O maldoso está, pois, imerso no princípio de individuação, que é a 

forma de conhecimento ligado ao serviço da vontade, que faz com que cada 
                                                 
173 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 353-54. 
174 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p.160-61. 
175 Idem, p. 161. 
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indivíduo se conceba como diferente enquanto essência, pois só no tempo e no 

espaço é possível a pluralidade do que é um e mesmo, sendo, pois, esse egoísmo 

extremado, o ponto de partida para a luta  dos indivíduos – o bellum omnium 

contra ommes. 176 

  
[...] para se libertar das aparências assim como do princípio de 
individuação, a ponto de se manter duro como o ferro na 
diferença que este princípio estabelece entre sua pessoa e 
todas as outras; é precisamente porque considera a essência 
das outras inteiramente estranha à sua, separada dela por um 
abismo, e porque nelas não vê, no sentido literal da palavra, 
mais que máscaras vazias, atribuindo-se, com a mais profunda 
convicção, a única realidade que exista.177 

  

 O princípio de individuação é pensado a partir dos conceitos de espaço, 

tempo e consciência, que se constituem como elementos que distinguem, em 

termos de consciência, um indivíduo do outro, uma vez que duas pessoas não 

podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, como também, em relação ao 

tempo, pois uma pessoa não pode ter duas gêneses, sendo essas duas formas, a 

saber, espaço e tempo, constitutivas da formação da consciência, que faz com 

que os indivíduos se entendam como separados entre si.  

 O maldoso encontra-se vinculado a esse princípio, pois vê o outro como 

peça de engrenagem para a realização dos seus desejos, não poupando esforços 

em matá-lo se assim houver necessidade. “[...] Alguns homens seriam capazes de 

assassinar um outro só para engraxar suas botas com a gordura dele. Mas resta-

me aí saber o escrúpulo de pensar se se trata verdadeiramente de uma hipérbole. 

[...].” 178 O canibalismo seria, segundo o filósofo de Frankfurt, o grau mais elevado 

de afirmação da vontade, depois o homicídio e, por último, a mutilação intencional 

ou lesão do corpo alheio, ou qualquer outra modalidade de tortura. Assim, a 

afirmação da vontade, nesses níveis, termina por desembocar no processo de 

                                                 
176 “Guerra de todos contra todos.” 
177MANN, Thomas. O Pensamento Vivo de Schopenhauer. p. 37. 
178 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p.124. 
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negação do outro, ou seja, na prática da injustiça, que nada mais é do que causar 

danos ao outro e utilizá-lo como instrumento para servir a própria vontade.   

 

De fato, a vontade de um invade os limites da afirmação da 
vontade alheia, seja quando o indivíduo fere, destrói o corpo de 
outrem, ou ainda quando compele as forças de outrem a servir 
à SUA vontade, em vez que servir à vontade que aparece no 
corpo alheio, logo, quando, da vontade que aparece no corpo 
alheio, subtrai as forças desse corpo e assim aumenta a força a 
serviço da SUA vontade para além do seu corpo, por 
conseguinte afirma sua vontade para além do próprio corpo 
mediante a negação da vontade que aparece no corpo 
alheio.179 

 

 O princípio de individuação exime do maldoso a consciência de que este 

participa de uma unidade essencial, que por sua vez, impõe a sua consciência, à 

exceção daqueles que possuem de modo inato uma aptidão para o conhecimento 

intuitivo da identidade da vontade na pluralidade de seus fenômenos, aquela 

diferença que o separa dos demais, pois não percebe que “a vítima e o carrasco 

são uno,” enquanto essência. “Esse fundamento é a identidade metafísica da 

vontade além dos fenômenos. Fazer a menor diferença possível entre o eu e o 

não eu é, pois, o princípio de toda moral,” 180 caminho acessível aqueles que 

conhecem objetivamente a realidade, não voltados à afirmação da vontade. 

 
 
Tudo lhe serve de meios para seus fins [...] O egoísta faz uma 
diferença absoluta entre o seu eu e o não eu, segundo as 
indicações da sua consciência individual [...] É por isso que os 
outros não são mais do que fantasmas para ele... Vamos mais 
longe. Tudo é coisa a ser possuída pela sua avidez, única 
realidade.181 

 

  

                                                 
179 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 429. 
180 PERNIN, Marie-José. Schopenhauer. p.167. 
181 Idem, p. 155. 
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 Aquele que nega o outro pratica a injustiça que, segundo Schopenhauer, 

pode se dar por duas vias: a primeira é física, onde se obriga o outro a servir a 

própria vontade pelo uso da força, violando o direito natural que o assiste de 

também ele se afirmar, e a segunda, por meio da motivação ou conhecimento, 

onde se utiliza da persuasão para enganar e submeter o outro da mesma maneira. 

A mentira, por sua vez, seria o exemplo característico de um modo de exercer 

influência sobre o outro, no intuito de manipulá-lo para o próprio serviço, ou lhe 

tomar a propriedade ou algum outro bem, que é fruto do seu esforço e trabalho. 

 

Sem duvida, nesses moldes, o praticante da injustiça, ao 
atacar não um corpo alheio mas uma coisa sem vida, 
totalmente diferente dele, invade do mesmo modo a esfera de 
afirmação estrangeira da vontade, pois as forças, o trabalho 
do corpo alheio, por assim dizer, confundem-se e identificam-
se com essa coisa.  182 

 

 A maldade, portanto, tipifica-se como o modo de ação, por excelência, do 

maldoso, já que busca incessantemente a injúria e a dor alheia. Porém, é possível 

encontrar, nos textos de Schopenhauer, diferentes graus de sua manifestação.  A 

inveja sendo “de origem inata no homem,” 183 seria uns dos graus da maldade, 

tendo “a alegria maligna como o seu oposto”, 184sendo aquele sentimento que 

surge ao se desejar o objeto pertencente ao outro. Diante da possibilidade de se 

adquirir um objeto também possuído pelo outro, ainda que sem tirar o que lhe 

pertence, a inveja não chega a se constituir em um grande mal, mesmo apesar de 

certos objetos desejados serem únicos para os indivíduos que os têm.  O 

problema maior da inveja reside, justamente, quando é dirigida não as coisas ou 

objetos, mas “às qualidades pessoais, pois não resta ao invejoso nenhuma 

esperança e, ao mesmo tempo, é a mais vil, porque ele odeia o que deveria amar 

                                                 
182 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 430. 
183 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p.125. 
184 Idem, p. 126. 
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e honrar.” 185 Desta forma, ainda que teoricamente, ela se torna “implacável e 

venenosa186”. 

 Schopenhauer também se ateve a dissertar sobre o conceito de alegria 

maligna, que seria outro grau da maldade, porém, ele a considerou diabólica, pois 

esta consiste na satisfação ilimitada frente às desgraças alheias. “Não há sinal 

mais inequívoco de um coração bem mau e de nulidade moral profunda do que 

um traço de pura e genuína alegria maligna. Deve-se pois fugir para sempre 

daquele na qual ela foi percebida.”187 Porém, a inveja e a alegria maligna, 

segundo o filósofo, são meramente teóricas, não se constituindo necessariamente 

em atos. Estas, por sua vez, tornam-se práticas quando se transformam em 

maldade e crueldade efetivas.  

                                                

 

O egoísmo pode levar a todas as formas de crimes e delitos, 
mas os prejuízos causados a outrem são para si um mero meio 
e não um fim, aí entrando de modo apenas acidental. Em 
contrapartida, para a maldade e a crueldade o sofrimento e a 
dor de outrem são fins em si; alcançá-los é o que dá prazer. Por 
isso constituem uma alta potência de maldade moral.188 

 

 
 A maldade, portanto, segundo Schopenhauer, surge da colisão dos 

egoísmos, isto é, da inveja estimulada pela felicidade alheia, pois   

 
vê-se, então, cada qual não somente arrebatar a outro o que lhe 
apetece, mas ainda destruir a felicidade ou existência de seus 
semelhantes, apenas para se proporcionar um insignificante 
suplemento de bem-estar. Eis aí a mais alta expressão do egoísmo 
cujas manifestações sob esse aspecto só são ultrapassadas pelas da 
maldade propriamente dita, da que procura o prejuízo e a dor do 
próximo, por puro prazer, sem nenhum proveito pessoal.189 
 

 
185 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p. 125. 
186 Idem. 
187 Idem, p.126. 
188 Idem. 
189 MANN, Thomas. O Pensamento Vivo de Schopenhauer. p. 192. 
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 Não há, pois, como esperar do maldoso ações dotadas de valor moral, já que 

suas ações seguem as disposições do seu caráter inteligível. Este se constitui como o 

extremo oposto daquilo que se considera como ação dotada de genuíno valor moral, 

sendo ao contrário, “a mais alta potência da maldade moral”. 190 Assim, Schopenhauer 

reconhece ser difícil “encontrar uma motivação moral que possa mover o homem a um 

modo de agir oposto a todas aquelas tendências profundamente enraizadas na sua 

natureza [...].” 191 Por conseguinte, o que resta como possibilidade para conter o tipo 

maldoso é a coerção provinda da lei, que é mantida pelo Estado. “Mas, sem essa 

coerção vinda da lei e a necessidade da honra civil,” 192 as diversas formas de maldade 

ganhariam maior visibilidade no âmbito das relações sociais, “e estariam na ordem do 

dia”, 193 sendo “preciso ler histórias criminais e descrições de situações anárquicas 

para saber o que é propriamente o ser humano no aspecto moral”.194  

 
 
 
Desejaria tanto quanto possível gozar tudo, possuir tudo; não o 
podendo, quereria pelo menos dominar tudo: Tudo para mim, 
nada para os outros, é a sua divisa. O egoísmo é colossal, o 
universo não pode contê-lo. Porque, se dessem a cada um a 
escolha entre o aniquilamento do universo e a sua própria 
perda, é ocioso dizer qual seria a resposta.195 

  

  
 O mau caráter tem um modo de conhecer ligado, portanto, as disposições 

do seu caráter, que lhe impede de enxergar o outro como igual a si em essência, 

pois, em sua consciência, estabelece uma extrema diferença entre sua pessoa e 

as demais, limitando-se apenas a ver a si próprio. E por se entender como único 

existente, nele não se torna possível, que o sofrimento de outrem se constitua 

como móvel para sua ação, pois a compaixão é inata. 

 
 

                                                 
190 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p.126. 
191 Idem, p.129. 
192 Idem, p.118 
193 Idem. 
194 Idem. 
195 SCHOPENHAUER, Arthur. Dores do Mundo. p.154. 
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Esta diferença é bem grande aos olhos do caráter malvado, 
para quem o sofrimento alheio é um prazer imediato e que por 
isso o procura, mesmo sem maior vantagem própria. A mesma 
diferença é suficiente grande aos olhos do egoísta, pois ele, 
para conseguir uma pequena vantagem para si, utiliza a si 
mesmo como meio de grandes prejuízos a outrem. Para esse 
dois há portanto entre o eu, que si limita a sua própria pessoa, e 
o não-eu, que encerra o mundo restante, um abismo imenso, 
uma diferença potente: “Pereat mundus, dum ego salvus sim” 
[Pereça o mundo, mas que eu seja salvo] é a sua máxima.  196 

  

 O tipo maldoso ou o mau caráter nega o fundamento da moral, que é a 

compaixão, tanto na prática, visto que sua relação com o outro visa tão somente a 

maldade e a crueldade, como também em sua consciência, pois estando ligada ao 

princípio de individuação, não permite que o maldoso se entenda como 

pertencente a mesma essência daquele que tortura. E com isto, nega o outro e 

conseqüentemente o fundamento metafísico da moral, que consiste no 

reconhecimento da Vontade, enquanto essência, em todas as coisas, modo de 

conhecimento próprio ao bom caráter, que em todos vê a si mesmo. 

 

O bom caráter, ao contrário, vive num mundo exterior 
homogêneo a seu ser: os outros não são para ele nenhum não-
eu, mas “eu mais uma vez”. Por isso sua relação originária com 
cada um é amigável. Ele se sente no íntimo aparentado a todo 
ser, toma parte diretamente no seu bem-estar ou mal-estar e 
pressupõe confiantemente neles a mesma participação.197 

  

 

 Por conta dessa incapacidade inata de reconhecer no diferente a mesma 

essência que lhe é própria, o mau caráter vê na morte o seu aniquilamento, pois 

sua consciência fragmentada não lhe permite compreender que continua a existir 

nos outros eus, pois que todos são um. Aquilo que é revelado pelo sânscrito, na 

expressão “tat-tvam-asi” (isto é tu), lhe é completamente estranho, uma vez que 

se entende como pessoa separada dos demais, o que por sua vez, só reforça o 

                                                 
196 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p. 211-12. 
197 Idem. p. 220. 
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sentimento de que sua morte equivale mesmo ao seu sucumbir definitivo. Ao 

contrário do bom caráter que vê a si mesmo em todos os seus semelhantes, logo, 

não teme a sua morte, pois sabe que continuará a existir em todos aqueles que 

ainda vivem. 

 
4.3 A MOTIVAÇÃO COMPASSIVA/ O COMPASSIVO 
 
 A  última motivação apresentada pelo filósofo, que impulsiona os homens 

para a ação refere-se a terceira classe, que tem como fim o bem alheio, mesmo às 

custas do próprio bem, sendo, por conseguinte, de natureza compassiva. A 

palavra compaixão, em seu sentido etimológico, significa sentir junto com o outro a 

sua paixão ou dor. No contexto cristão, a palavra misericórdia/misericordioso tem 

a mesmo significado de compaixão, sendo, portanto, aquele que tem o coração 

(cordis) voltado para a miséria dos outros, comprometendo-se em suavizar os 

seus sofrimentos. O tipo compassivo é aquele que não estabelece diferença entre 

sua pessoa e as demais, pois se reconhece, juntamente com o outro, como 

pertencente a uma mesma unidade essencial. 

 
A história bem conhecida de uma empregada que, mordida por 
um cão raivoso à noite, em uma fazenda, considerando-se sem 
socorro e perdida, pegou então o cão e o arrastou para uma 
estrebaria, que ela fechou a chave, para que ele não fizesse 
outras vítimas.198 

 
  
 A compaixão, segundo o filósofo, possui dois graus de manifestação, na 

medida em que o sofrimento de alguém pode se tornar o motivo para a ação. O 

primeiro grau seria a justiça, “que opondo-se a motivos egoístas e maldosos, 

impede-me de causar aos outros um sofrimento e, portanto, de dar lugar a ele – o 

que ainda não é torna-se causa do sofrimento alheio”. 199 Porém, vale ressaltar 

que a justiça é teórica, já que o homem justo, embora não causando danos ou 

                                                 
198 PERNIN, Marie José. Schopenhauer. p.167. 
199 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p. 141. 
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sofrimentos a outrem, não assume para si a tarefa de tomar partido, no intuito de 

ajudar, aqueles que sofrem. O que faz da justiça apenas uma potência para a 

ação, sendo esta, portanto, negativa, já que não se constitui em ato como na 

compaixão, que por este motivo é positiva. 

 

A separação entre os assim chamados deveres de justiça e de 
virtude ou, mais exatamente, entre a justiça e a caridade, que 
em Kant surge de modo forçado, dá-se aqui por si mesmo e 
prova, com isso, a justeza do princípio; é a fronteira natural, 
evidente e nítida entre o negativo e o positivo, entre não ferir e 
ajudar.200 

  

 As virtudes da justiça e da caridade estão enraizadas na compaixão, sendo, 

portanto consideradas “virtudes cardeais, porque delas provêm praticamente todas 

as restantes e teoricamente derivam deles”. 201 Aqui, reafirmamos, mais uma vez, 

que a compaixão é inata, e seus respectivos graus, a saber, a justiça e a caridade, 

não são resultados de uma adesão a ensinamentos morais ou princípios 

abstratos. A educação intelectual, mediante a faculdade de abstração, possibilita 

que a consciência fixe aquilo que a intuição sinalizou, em termos de ações, mas 

não é, por conseguinte, a fonte da moralidade, pois a cada ação, quando justo ou 

compassivo, já se sabe o que fazer, já que estes não carecem de uma intuição a 

cada ação a ser realizada, uma vez que o conteúdo moral de sua ação é imutável. 

 

Pois, embora princípios e conhecimento abstrato não sejam de 
modo nenhum a fonte originária ou o primeiro fundamento da 
moralidade, são indispensáveis para levar uma vida moral, 
como sendo o depósito, o reservatório no qual está conservado 
a disposição nascida da fonte de toda moralidade [...] 202 

 

 

  

                                                 
200 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p. 141. 
201 Idem. 
202 Idem, p. 144. 
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 O segundo grau da compaixão é a caridade, que se separa, portanto, da 

justiça, por conta do caráter positivo de suas ações, estando sempre pronta a 

transforma-se em ato. Na compaixão, o outro se torna o meu motivo, isto é, seus 

sofrimentos e dores. Diferente da justiça que apenas me impede de causar o 

sofrimento a outrem, a compaixão me impele radicalmente a ajudá-lo, chegando 

mesmo ao sacrifício da própria vida em função do outro. Porém, isso só será de 

fato a genuína compaixão, se esta ação for desprovida de egoísmo e maldade.  

Se assim não for, não será uma ação dotada de valor moral. 

 

Esta participação direta e mesmo instintiva no sofrer alheio é a 
única fonte de tais ações se elas tiverem valor moral, isto é, se 
forem puras de todos os motivos egoístas e, por isso mesmo, 
se despertarem em nós aquele contentamento íntimo que 
chamamos de consciência boa, pacificada e aprovadora. Tal 
participação deve também provocar no observador a 
aprovação, o respeito, a admiração e, até mesmo, um olhar de 
humilhação em relação a si próprio, fato que não pode ser 
negado. Tenha porém, ao contrário, uma boa ação qualquer 
outro motivo, então ela só poderá ser egoísta, quando não for 
maldosa.203 

  

 O próprio Schopenhauer reconhece a dificuldade a que alguns são 

acometidos, em compreender o fenômeno da compaixão, quando formula a 

questão: “como é possível porém que o sofrimento que não é meu, que não me 

diz respeito, possa, no entanto, levar-me diretamente a agir, como se fosse para 

mim o meu próprio motivo?”.204 Assim, o compassivo, ao contrário de ser 

compreendido como um fraco, por não afirmar o egoísmo de base que lhe é 

inerente, é sobretudo um forte, pois é aquele que mais conhece a identidade 

essencial de todas as coisas, não vendo diferença entre seu eu e os demais. É, 

portanto, essa identificação com o outro que permite ao compassivo, 

intuitivamente, sentir a dor e os sofrimentos dos outros como seus. Sente como 

seu os tormentos do outro não em si mesmo, mas nele. 

 
                                                 
203 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral.  p. 160. 
204 Idem, p. 162. 
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Isso pressupõe, porém, que eu tenha me identificado com o 
outro numa certa medida e, conseqüentemente, que a barreira 
entre o eu e o não-eu tenha sido, por um momento, suprimida. 
Só então a situação do outro, sua precisão, sua necessidade e 
seu sofrimento tornar-se-ão meus. Só então não o olho mais 
como alguém que é para mim estranho e indiferente e 
totalmente diferente de mim, como é dado pela intuição 
empírica, mas eu sofro com ele nele, embora sua pele não 
encerre meus nervos.   205 

  

 O alvo objetivo do compassivo é o outro, enquanto que o alvo do tipo 

maldoso é o próprio bem e o sofrimento alheio, isto é, um alvo subjetivo, que se 

encontra voltado apenas para os próprios interesses. Assim, o compassivo é 

aquele que é dirigido pelo conhecimento objetivo, ou seja, daquele conhecimento 

que não está ligado a afirmação da vontade, mas sim de sua negação, ao 

reconhecer a unidade metafísica de todos os seres. Ele, ao contrário do egoísta e 

do maldoso, que estão ligados ao princípio de razão, não possui um déficit de 

conhecimento intuitivo. 

 Schopenhauer faz uma apologia veemente à compaixão, ao tomá-la como 

real e efetiva. Tratando-se, pois, de um sentimento/disposição natural, que brota 

do mais recôndito da natureza humana, não sendo resultado de uma abstração, 

ou de um algum imperativo categórico.  Assim diz o filósofo: 

 

 
Uma boa ação executada tendo em consideração apenas o 
princípio moral kantiano seria, no fundo, a obra de um 
pedantismo filosófico ou teria de ser atribuída ao auto-engano, 
pois a razão do agente interpreta uma ação que talvez tivesse 
outras mais nobres motivações, como sendo produto do 
imperativo categórico e do conceito de dever que não se 
fundamenta sobre nada. 206 

   
  

                                                 
205 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral . p. 163. 
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 A compaixão, sendo o fundamento da moralidade, torna-se “mais enérgica 

quanto mais intimamente o animal espectador identificar-se com o animal que 

sofre”. Esta só pode ser despertada no sofrimento, sendo a infelicidade a condição 

de sua emergência, pois que é um sentimento inato, como de modo exaustivo 

temos afirmado. E tal compaixão não vale apenas para a relação entre os 

homens, mas também inclui os animais, pois tanto o sofrimento de um homem 

como de um animal podem despertá-la.  

  
Lembro-me de ter lido que um inglês que numa caçada na índia 
matara a tiros um macaco não pôde esquecer o olhar que o 
animal lançou-lhe ao morrer e, desde então, nunca mais atirou 
em macacos. [...] Depois de haver matado seu primeiro 
elefante, que era fêmea, e procurado o animal morto na manhã 
seguinte, todos os outros elefantes tinham fugido do lugar, só o 
filhote do animal morto tinha passado a noite ao lado da mãe 
morta; esquecendo todo medo, este veio ao encontro do 
caçador, com a mais viva e clara demonstração de sua dor 
inconsolável, e enlaçou-o com a sua pequena tromba para pedir 
socorro. Nisto, diz Harris, ele foi tomado de verdadeiro remorso 
por sua ação e sentiu-se como se estivesse cometido um 
assassinato.207 

 

  
 Ora, sendo consciente da identidade essencial que o liga a todas as coisas, 

já que a Vontade é una, o compassivo não se vê como diferente dos animais e, 

por este motivo, não estabelece nenhuma barreira entre o eu deles e o seu eu. Na 

mesma intensidade com que se sente impelido a assistir a uma pessoa que sofre, 

assim também se sente inclinado com relação aos animais, pois  

 

A compaixão para com os animais liga-se tão estreitamente 
com a bondade do caráter que se pode afirmar, confiantemente, 
que quem é cruel com os animais não pode ser uma boa 
pessoa. Também esta compaixão mostra-se como tendo 
surgido da mesma fonte, junto com aquela virtude que se 
exerce em relação aos seres humanos. Assim, por exemplo, as 
pessoas sensíveis sentirão o mesmo remorso, o mesmo 
descontentamento consigo mesmas, ao ter a lembrança de que, 
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num acesso de mau humor, esquentadas pela ira ou pelo vinho, 
maltrataram imerecida, desnecessária ou excessivamente seu 
cão, seu cavalo ou seu macaco, o que é sentido do mesmo 
modo que a lembrança da injustiça exercida para com os seres 
humanos, que se chama a voz da consciência punitiva.208 

 
    
 Assim sendo, o compassivo a todos quer ajudar, já que o seu lema é: tornar 

os que sofrem livres de toda dor, sendo, portanto, a compaixão, um ato 

fundamentalmente real e afetivo, não sendo de modo algum, algo em abstrato. 

Trata-se, pois, de um sentimento que impele a ação de ajudar aqueles que 

sofrem, ou seja, é uma disposição natural e inata, que se contrapõe, por 

conseguinte, a moralidade kantiana, chamada por Schopenhauer de “moral sem 

tato”, que toma como fundamento da ação o conceito de dever.  

 
Em contrapartida, para despertar a compaixão comprovada 
como a única fonte de ações altruístas e por isso como a 
verdadeira base da moralidade, não é preciso nenhum 
conhecimento abstrato, mas apenas o intuitivo, a mera 
apreensão do caso concreto, no qual a compaixão logo se 
revela sem maiores mediações do pensamento.209 

  

 O compassivo vive em permanente estado de excelência moral, pois 

conhece o fundamento metafísico da vontade em todos os fenômenos, pois sabe 

que a vontade é una, estando em todos os seres. Ao contrário do maldoso, que 

vive sob o Véu de Maia210, acreditando na ilusão da vida individual ao ser ver 

como coisa separada entre as demais. O tipo maldoso opõe-se ao fundamento 

metafísico da moral, pois, o seu modo de conhecimento nega o fundamento 

metafísico da identidade da vontade, em todos os seus fenômenos. Nessa 

perspectiva, observamos que para fundamentar sua Ética, Schopenhauer buscou 

                                                 
208 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p. 179. 
209 Idem, p. 184. 
210 É uma expressão muito usada pelos orientais que designa a ilusão da vida individual. São, pois, 
os homens que estabelecem, do ponto de vista da consciência, uma diferença entre sua pessoa e 
as demais, entendendo-se como realidade separada. Estes homens, portanto, não se reconhecem 
como participantes de uma unidade essencial com todos os seres. Daí, a expressão envoltos no 
Véu de Maia, que significa envolto na ilusão da vida individual. 

99 
 



 

se apoiar na metafísica. Por conseguinte, a diferença ética dos caracteres não 

estaria assentada, pois, na quantidade de egoísmo peculiar a cada caráter, mas 

sim pela aptidão ao conhecimento metafísico da identidade da vontade em todos 

os fenômenos, que por ser inato, permite a emergência do caráter compassivo, 

que é o oposto do caráter maldoso. O maldoso, portanto, nega sua essência 

verdadeira ao negar o outro, já que todos são um.  
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5  A IMPOSSIBILIDADE DA EDUCAÇÃO MORAL 
 

 
[...] a virtude desinteressada, a nobreza 
pura, não nascem, pois do 
conhecimento abstrato; sua fonte é 
conhecimento imediato e intuitivo, que 
não se pode adquirir nem suprimir 
discursivamente; que, por isso mesmo 
que não é abstrato, não pode ensinar-
se, mas deve revelar-se sempre por si 
mesmo e que, para se exprimir 
apropriada e adequadamente, recorre 
não às palavras mas aos atos, à 
conduta, a todas as maneiras de 

211viver .  
 

 sendo, portanto, este caráter (a forma da vontade no 

                                                

 Segundo a perspectiva de Kleverton Bacelar, ao tematizar sobre a 

educação, restringindo-a apenas a educação intelectual, Schopenhauer teria 

omitido o mais essencial, uma vez que, para a tradição, a educação intelectual 

não é o principal aspecto a ser considerado, pois desde a Paidéia grega até hoje, 

passando por Rosseau e Kant,  o essencial é a educação moral.212 Tal omissão 

com relação a educação moral dá-se pelo fato de sua impossibilidade, dadas as 

teses da sua filosofia, pois que o querer/vontade não pode ser ensinado, como diz 

Sêneca, ou seja, em Schopenhauer o caráter dos indivíduos é inato, metafísico, 

imutável e incorrigível,

indivíduo) ineducável.  

 Assim, a educação moral seria “o ajuste da conduta humana a certas 

normas de valores ou preceitos morais”213, porém, vale ressaltar que, esse ajuste 

não corresponde a uma mudança do caráter dos indivíduos ao realizarem certas 

ações, mas apenas uma ação que se realiza condicionada, enquanto forma, pelas 

regras externas, que funcionam como contramotivos, que apenas determinam a 

forma do caráter, não porém ele mesmo, enquanto conteúdo originário. Porém, há 

indivíduos em que as ações não se submetem as formas propostas pelo intelecto, 

 
211 MANN, Thomas. O Pensamento Vivo de Schopenhauer.  p.200. 
212 SANTANA, Kleverton Bacelar. Schopenhauer e a impossibilidade da educação moral – 
comentários do capítulo XXVIII dos Paralipomena. p. 13. 
213 Cf. HOZ, V. G. Dicionário de Pedagogia. p. 310-11. 
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sendo o seu caráter manifestado na mais absoluta transparência. Nesses casos, 

portanto, não há a mediação do intelecto, pois aqui o caráter é só genuína 

manifestação. Por conseguinte, só há possibilidade de um ajuste da conduta 

humana as normas de valores de um modo aparente, pois que, em 

Schopenhauer, o agir humano conforme o seu caráter inteligível, só pode ser 

modificado na forma de sua aparição (caráter empírico), não porém em sua 

ignificação íntima, ou seja, em seu conteúdo moral inato.  

 

 os gatos de sua inclinação para os 
ratos.214 

 melhorar os indivíduos 

mediante a exigência da observância de suas prédicas.  

                                                

s

 
Por meio dos motivos pode-se forçar a legalidade, não a 
moralidade. Pode-se transformar a ação, mas não o próprio 
querer, ao qual somente pertence o valor moral. Não se pode 
mudar o alvo para o qual a vontade se esforça, mas apenas o 
caminho que ela trilha para atingi-lo. O ensinamento pode 
mudar a escolha dos meios, mas não dos últimos fins em 
gerais; cada vontade os põe de acordo com sua natureza 
originária. Pode-se mostrar ao egoísta que ele, por meio da 
desistência de pequenas vantagens, poderá conseguir 
maiores; aos malvados, que causar sofrimento ao outro pode 
trazer maiores sofrimentos para ele. Mas não se pode 
dissuadir ninguém do próprio egoísmo e da própria maldade, 
tanto quanto dissuadir

  

   

 Em Schopenhauer, a diferença ética dos caracteres é inata e indelével, 

sendo, portanto, a maldade e a bondade inatas a todo indivíduo, e por tal 

assertiva, o próprio filósofo admite nada poder fazer a ética naquilo que se refere à 

possibilidade de produzir caracteres virtuosos, pois que a realidade e a 

experiência sempre se opuseram de maneira admirável às pretensões das éticas, 

que em sua obssesão, acreditam na possibilidade de

 
 
[...] se o caráter não fosse, como originário, imutável e por isso 
impenetrável a toda melhoria mediante a correção pelo 
entendimento; se, antes, como aquela ética superfial o afirma, 
fosse possível uma melhoria do caráter mediante a moral, e de 

 
214 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p.198. 
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acordo com isso, “um progresso para o bem”, então, se assim 
muitas instituições religiosas e os esforços moralizantes não 
tivessem errado o alvo, a metade mais velha da humanidade 
teria de ser significativamente melhor do que a mais jovem, pelo 
menos na média. Há porém tão poucos traços disto que, 

versamente, esperamos antes algo de bom dos jovens do que 
os velhos, que ficaram piores com a experiência. 215 

 

to por coerção, os indivíduos 

á-lo, 

 que nos escritos de Schopenhauer isso se torna tarefa impossível. Assim, 

 

so que, por assim dizer, se virasse 
pelo avesso o coração no corpo e que se metamorfoseasse seu 
âmago mais profundo. 217 

                                                

in
d

 
  

 As ações seguem o ser como afirmam os escolásticos. Assim, os motivos 

terão uma relação direta com as disposições do caráter. Se compassivo, as 

ações de um indivíduo irão surgir dada a presença de motivos de cunho 

caritativo, assim quando maldoso, as ações de um indivíduo logo irão se realizar 

na medida em que motivos relacionados à sua maldade entrem em cena. “De 

acordo com essa inacreditável grande diferença inata e originária, cada qual só 

será estimulado predominantemente pelos motivos para os quais tem uma 

sensibilidade preponderante [...]”. 216 Por esta razão, motivos caritativos, 

enquanto estímulos, nada podem em relação aos indivíduos que são egoístas ou 

maldosos, salvo os casos em que suas vantagens pudessem ser obtidas. Aqui, 

pode-se verificar que não há como influenciar, exce

para o vício ou a virtude, pois que estes são inatos. 

 Diante, pois, de um caráter inato, metafísico, imutável e incorrigível apenas 

torna-se possível, pela ordem legal, a saber, a lei, a polícia, o direito e o Estado, 

bem como a opinião pública, ou seja, o bom nome a honestidade, a tarefa de 

desviar o caráter de suas inclinações perversas, sem contudo poder melhor

já

 
para uma melhoria efetiva seria exigível que se transformasse 
toda a forma de sua sensibilidade para os motivos [...] Isso 
porém é por certo mais impossível do que transformar chumbo 
em ouro. Pois seria preci

 
215 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p.194-5. 
216 Idem, p. 195-6. 
217 Idem, p.197. 
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 Schopenhauer mostra em seus escritos, a saber, nos Parerga e 

Paralipomena, que a influência dos exemplos e os ensinamentos éticos também 

nada podem fazer com relação ao caráter dos indivíduos, isto é, no que tange a 

sua possibilidade de modificação ou transformação. Os exemplos e os 

ensinamentos éticos podem, tendo em vista a sensibilidade do caráter a certos 

motivos, funcionar apenas como um instrumento que ora restringe, ou ora 

fomenta as ações dos indivíduos, sem alterar ou modificar o essencial do seu 

caráter. Por conseguinte, os exemplos restringem o indivíduo, fazendo com que 

este omita aquilo que gostaria de fazer, pelo fato de perceber que outros 

indivíduos não o fazem e, principalmente, quando este observa que ao 

praticarem certas ações, alguns indivíduos sofrem graves conseqüências a sua 

pessoa, dignidade e propriedade. Segundo o filósofo, portanto, o exemplo 

estimula o indivíduo de duas maneiras: seduzindo-o a fazer o que ele não 

gostaria por medo das conseqüências e, por outro lado, encorajando-o a fazer o 

que faria de bom grado, mas que deixou de fazer por receio de perigo ou de 

vergonha. Porém, Schopenhauer diz que o exemplo 

 

 
atua sempre como um motivo pessoal e, portanto, sob a 
pressuposição da receptividade para tal tipo de motivos. Porém, 
precisamente isso, que um caráter seja preponderantemente 
receptivo a esta ou aquela classe de motivos, é o decisivo de 
cara para que sua moralidade autêntica, ainda que sempre 
inata. Em geral o exemplo atua como um meio para fomentar a 
aparição das qualidades de caráter boas ou más: mas não o 
consegue, por isso a expressão de Sêneca velle non discitur [o 
querer não pode ser ensinado] é também aqui concludente.218 
 
 

   

 Os ensinamentos éticos não podem modificar o caráter dos indivíduos 

mediante a exigência de suas prédicas. Schopenhauer é peremptório ao afirmar 

que o caráter é imutável e incorrigível. Os ensinamentos éticos podem funcionar, 

com assaz eficácia, na medida em que se tornam um contramotivo, ou um 

                                                 
218SCOPENHAUER, Arthur. Parerga e Paraliponema.  § 119. 
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instrumento inibidor para as ações dotadas de egoísmo ou maldade, mas a 

mudança mediante contramotivos não equivale a uma mudança de caráter, como 

erroneamente costuma se pensar. A diferença ética dos caracteres é inata, 

metafísica, imutável e incorrigível. Aqui, lembramos Sócrates mais uma vez ao 

ter afirmado que “não está em nosso poder sermos bons ou maus”. 

 Essa idéia de caráter como algo determinado que, por sua vez, levou 

Schopenhauer a dar uma resposta negativa à possibilidade da educação moral, 

segundo a perspectiva de Kleverton Bacelar, vem contrariar nossos hábitos 

mentais modernos, pois nossa pedagogia e nosso direito penal apostam 

respectivamente na educabilidade e re-educabilidade moral do homem.219 No 

entanto, a experiência quotidiana encarrega-se de mostrar a ingenuidade de tal 

pretensão da pedagogia e do direito penal. 

 
 
Ora, a realidade e a experiência, que sempre se opuseram 
vitoriosamente às promessas de uma ética que quer melhorar 
os homens moralmente e fala de um progresso na virtude, 
provaram com isso que a virtude é inata e não resulta de 
pregação220.  
 
 

  

 A educação não pode mudar o caráter de um indivíduo, pois que este já se 

“encontra fixamente determinado desde o nascimento e no essencial permanece o 

mesmo até o fim da vida”. 221 Na vida, portanto, haverá “o desenvolvimento de 

decididas e imutáveis disposições já reconhecidas na criança”.222 Apenas resta a 

educação, como algo de vem de fora, propor a forma da direção da vontade/ 

caráter, sem que com isso esteja assegurada a mudança de sua verdadeira 

inclinação.  

 

 
                                                 
219 SANTANA, Kleverton Bacelar. Schopenhauer e a impossibilidade da educação moral – 
comentários do capítulo XXVIII dos Paralipomena. p. 14. 
220 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p.193. 
221 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 380. 
222 Idem. 
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Por conseguinte, instrução e conhecimento aperfeiçoado, vale 
dizer, ação do exterior, podem ensiná-la que errou nos meios e 
assim fazê-la buscar o fim pelo qual se esforçava, de acordo 
com a sua essência íntima, por um caminho inteiramente outro 
e até mesmo num outro objeto; jamais, entretanto, podem fazer 
com que realmente queira de maneira diferente do que quis até 
então, o que permanece inalterável [...].223 
 

   

  

 Deste modo, a educação apenas poderá fornecer dados para que cada 

indivíduo possa refletir sobre as tendências do seu caráter, porém essa reflexão 

em nada poderá ajudar, já que as decisões definitivas acerca da ação de um 

indivíduo provêm do seu próprio caráter, possibilitando, assim, diante do 

contentamento ou descontentamento da ação realizada, o conhecimento do que 

se é. E quanto mais a educação se esforça para manter o indivíduo consciente 

acerca das conseqüências de suas ações para consigo mesmo, o conhecimento 

que obtém lhe assegura as condições de dar um melhor refinamento às 

expressões do seu caráter, como nos lembra o provérbio popular: “um lobo 

vestido com pele de cordeiro”.  

 Não há como mudar a disposição inata, metafísica e imutável do caráter. 

Ele é livre como o é a própria vontade do indivíduo, que em Schopenhauer 

designam as mesmas coisas, já que o caráter é a forma da vontade objetivada 

no homem. Os animais apenas possuem o caráter da espécie, não havendo 

neles nenhum indício de individualidade. No homem, o caráter maldoso e 

compassivo assume feições distintas, pois nele o caráter é individual devido a 

“diferença de graus, a diversidade da combinação e modificação das qualidades 

entre si”,224 ou seja, cada indivíduo reage de maneira distinta a cada motivo que 

se lhe apresenta. Portanto, tudo o que vem de fora para estimular o caráter de 

um indivíduo, apenas serve de meio para que este persiga seus fins inatos. 

 

 

                                                 
223 SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. p. 381. 
224 SANTANA, Kleverton Bacelar. Sobre a IV motivação na Psicologia de Schopenhauer. p. 10. 
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CONCLUSÃO 

 
 

É sobre isso que se funda o sistema 
penitenciário americano: não tem a 
intenção de melhorar o coração do 
criminoso, mas apenas de endireitar-lhe 
a cabeça, para que ele chegue à 
compreensão de que trabalho e 
honestidade são um caminho mais 
seguro e mesmo mais fácil para o 
próprio bem do que a patifaria.225 
  

  
 Schopenhauer é um cético com relação à moralidade. Os seus escritos, 

comentados e analisados neste trabalho, encarregaram-se de mostrar os 

porquês dessa sua posição. À filosofia, ele apenas atribuiu a tarefa de interpretar 

e explanar o agir humano, sem nunca poder intervir ou modificar o caráter dos 

indivíduos, que não pode ser mudado. Assim sendo, o filósofo não admite a 

possibilidade de uma filosofia prescritiva. E aquelas que assim se imaginam, 

melhor seriam se abandonassem a pretensão de modificar o caráter dos 

indivíduos, em termos de natureza, pois, a própria experiência, segundo o 

filósofo, atesta essa impossibilidade, já que mostra a inadequação permanente, 

na maioria dos casos, entre as prédicas exigidas e os atos realizados. Aqui, a 

filosofia se resumiria unicamente a uma exposição abstrata do que é o agir 

humano, sem qualquer possibilidade de se constituir em uma práxis, que por 

uma mediação viesse a modificar, pela intervenção, as disposições inatas de um 

caráter. 

 O que pode a ética?, assim perguntou Schopenhauer no § 20 da obra Os 

dois problemas fundamentais da ética, mais especificamente no texto sobre o 

fundamento da moral. A resposta dada pelo filósofo à sua própria questão é 

negativa, pois a ética nada poderá fazer com relação à mudança de caráter dos 

indivíduos, pois que a diferença ética dos caracteres é inata e indelével.  

                                                 
225 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre o Fundamento da Moral. p.198. 
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Schopenhauer também se revelou um cético com relação à educação estética, 

pois diz claramente ser tolo esperar que nossas estéticas possam produzir 

poetas, músicos, artista, uma vez que a genialidade é inata.  

 Por conseguinte, o Estado também nada teria de moralizante, afirma 

Schopenhauer, opondo-se, portanto, a Hegel, já que ele é resultado do egoísmo 

comum a todos os indivíduos, havendo na constituição do contrato e das leis a 

possibilidade de assegurar o próprio bem-estar de cada indivíduo. A observância 

das exigências do contrato e do respectivo cumprimento das leis não assegura a 

modificação do caráter dos indivíduos, mas, apenas contribui para a preservação 

do bem-estar de cada um, que de outro modo estaria ameaçado, já que tudo 

seria permitido, e, assim sendo, seria impossível a convivência.  

 O Estado não educa, restringindo-se somente ao controle da prática da 

injustiça, por meio dos castigos e punições contidos no Direito Penal erigido por 

cada sociedade. O objetivo da punição é, pois, prevenir que a maldade peculiar a 

certos caracteres possa ser manifestada em ações. Os castigos advindos da 

punição fazem com que os homens se mantenham nos limites de sua 

autoconservação, ainda que isso não impeça a transgressão, pois o Estado não 

tem como eliminar todos os males humanos, já que para Schopenhauer, a vida 

social e política não é um caminho em direção a perfeição moral, mas apenas 

um ardil para vigiar o animal feroz que é o homem, porém o filósofo traz em sua 

ética, o tipo superior de homem, a saber, o compassivo, que foge, portanto, ao 

caráter geral da sua afirmação de que o homem é um animal feroz. 

 As leis têm apenas a função de impedir os males que um indivíduo pode 

causar a outrem. O seu cumprimento assegura a segurança pública da 

sociedade, que segundo Schopenhauer, é o fim principal do Estado, que ao 

promover o bem-estar geral garante igualmente o bem-estar particular, sendo a 

ordem legal (a lei e a polícia, o direito e o Estado) e a opinião pública (bom nome 

e a honestidade) os vigias ou guardiões da legalidade, que impede a emergência 

de diversas formas de delitos, peculiares a uma sociedade anárquica. Manter, 

pois, o rigor da lei e jamais o seu afrouxamento é a condição para a moralidade 

aparente, que faz com que os homens possam viver sem embates muito 
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explícitos, que geralmente são reservados aos espaços em que a vigilância 

policial não pode ir. A ordem legal tem como objetivo proteger o direito de cada 

indivíduo, enquanto a opinião pública cuida de fiscalizar informalmente os passos 

dos indivíduos na observância dos seus deveres, denunciando suas possíveis 

transgressões, sendo o outro olho da ordem legal.  

 Tais afirmações feitas por Schopenhauer parecem sugerir, diante desse 

pessimismo moral, tanto individual quanto coletivo, uma entrega a revelia dos 

indivíduos às disposições do seu caráter inato e imutável, como se nada pudesse 

ser feito. Ou ainda, que diante da impossibilidade da educação moral, isto é, da 

impossibilidade da modificação do caráter dos indivíduos, a pedagogia e o direito 

tivessem igualmente de renunciar as suas respectivas atividades, devido a sua 

não eficácia na possibilidade de modificar o caráter dos indivíduos, em termos de 

natureza, como por exemplo, o tipo maldoso, para o qual existem principalmente 

as punições e os castigos.  

 A um leitor desavisado, pode até parecer que Schopenhauer incita a um 

certo permissivismo, mas, pelo contrário, é perceptível nos seus escritos sua 

preocupação com necessidade de uma sólida educação cívica ou cidadã, isto é, 

o desenvolvimento da consciência dos deveres e do rigor da lei nos indivíduos, 

que obriga os tipos maldosos a renunciarem aos seus atos, por temer o pior que 

lhes pode acontecer, enfim, poderíamos afirmar sem hesitação, que o filósofo 

acredita veementemente na força dos mecanismos de repressão e coerção, 

utilizados pelas instâncias que se intitulam educativas, pois, somente por esses 

instrumentos, elas poderão conter a virulência das disposições inatas dos 

caracteres que se constituem em ameaça para a vida em sociedade.   

 As teses da filosofia moral de Schopenhauer golpeiam o otimismo do direito 

e da pedagogia contemporâneos, que ingenuamente acreditam na mudança do 

caráter dos indivíduos, incutindo-lhes um realismo, ainda que talvez não 

admitido, acerca do que é a natureza humana. Esse realismo, portanto, 

possibilita a redução do grau de frustração recorrente nos âmbitos penal e 

pedagógico, quando se observa a reincidência de crimes, ou de ações 

reprováveis, mesmo diante do cumprimento rigoroso da pena estabelecida e da 
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exigência de certas práticas. Porém, a educação empreendida pelo direito e pela 

pedagogia, ainda que entendida como fundamentalmente repressora, não deixa 

de ter sua altíssima relevância, assim pensamos, mesmo não modificando os 

indivíduos em termos de natureza.  

 Onde estaria, portanto, a relevância da ética, da pedagogia, do direito e da 

política, enfim, de todas as ciências e instituições que comungam do propósito de 

mudar o caráter dos indivíduos, diante da antropologia filosófica de 

Schopenhauer, que é fundamentalmente determinista? Antes da resposta a essa 

questão, vale ressaltar que toda teoria pedagógica, enquanto finalidade, 

encontra-se dependente de uma antropologia filosófica, isto é, de uma 

concepção de natureza humana, que previamente já irá definir os limites e 

possibilidades dessa teoria frente ao seu telos.  

 A antropologia filosófica schopenhaueriana, isto é, sua concepção de 

natureza humana, define os limites da educação e de todas as ciências que se 

imaginam capazes de corrigir os homens em termos morais, que apenas se 

tornarão imprescindíveis, na medida em que se constituírem em fortes 

instrumentos para auxiliarem os homens, ainda que pela força, repressão e 

castigo, na adoção de um estilo para o seu caráter, de modo que estes venham a 

se enquadrar aos padrões exigidos para uma possível convivência em 

sociedade, ainda que a adoção de um estilo não implique em uma mudança do 

caráter dos indivíduos. Tal estilo do caráter serve também para o caráter 

bondoso/compassivo, que precisa reunir estratégias para se defender dos males 

advindos do caráter maldoso, para o qual os contramotivos e as forças inibidoras 

são preponderantes para conter o ímpeto da maldade que lhe é particular, pois 

este quando não devidamente reprimido pode causar danos à vida das pessoas.  

A educação, por conseguinte, teria uma função bastante delimitada, sendo um 

instrumento de formação cívica, isto é, cidadã, que levaria os indivíduos, ainda 

que pela coerção, a consciência dos seus deveres e direitos, e por isso não 

poderia incorporar a pretensão de uma possível melhoria do indivíduo, em 

termos de caráter, em sua tarefa.  
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 As limitações impostas à tarefa pedagógica no plano moral, restringida pela 

antropologia filosófica schopenhaueriana a um instrumento de repressão e 

coerção, não diminuiu sua importância, já que manter esses instrumentos em 

constante atividade termina por reduzir a emergência da criminalidade, em seus 

mais variados níveis, e, em muitas sociedades, talvez, nem tais instrumentos 

sequer conseguem ser mantidos, ou até mesmo alcançar resultados 

significativos. Não deixamos de reconhecer, por outro lado, os impactos teóricos 

da tese de Schopenhauer, da imutabilidade do caráter, sobre os envolvidos com 

as questões educacionais, ou seja, daqueles que se intitulam educadores, aqui, 

não no sentido escolar, mas daqueles que imaginam poder formar moralmente 

os indivíduos.  

 Nas entrelinhas dos escritos de Schopenhauer não há nenhuma passagem 

que permita supor, que ele incita esses educadores à renúncia de sua tarefa, 

mas apenas despertá-los para os limites de suas possibilidades. Mesmo diante 

da imutabilidade do caráter, faz-se preciso continuar a atividade de educar os 

homens, ainda que apenas na determinação da forma da manifestação do seu 

caráter. Quantos tipos perigosos podem ter passado pela existência, sem nunca 

ter cometido males a outrem, justamente por conta da educação repressiva que 

receberá? O que nos leva a pensar que os mecanismos de repressão existentes 

na sociedade não são necessariamente negativos, ou seja, possuem também 

sua dimensão positiva, sendo a educação um desses instrumentos. 

 Outra questão cara ao nosso trabalho fôra mostrar que o desenvolvimento 

das faculdades intelectuais não garante a genuína moralidade, pois, como disse 

Schopenhauer, o conteúdo ético de nossa conduta de vida nos é dado de 

maneira inalterável, não sendo, portanto, adquirido pelo desenvolvimento do 

intelecto. Por este motivo, conhecer a virtude, em termos intelectuais, não 

equivale a praticá-la como pregava a moral socrática. Assim sendo, nada impede 

que um homem de caráter maldoso tenha qualidades intelectuais admiráveis, 

que nos permitam classificá-lo como gênio, ou que um homem de caráter 

compassivo tenha uma inteligência obtusa. A educação intelectual, quando bem 

conduzida, tende a permitir que as crianças e a juventude possam desenvolver 
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uma correta visão de mundo, sem quaisquer possibilidades de equívoco. E, 

posteriomente, com o decurso de vida, possibilita que cada indivíduo conheça o 

seu caráter, de um modo coerente, evitando assim a constituição de uma falsa 

consciência, resultado de uma ignorância com relação à própria individualidade. 

 Portanto, não há melhoria do caráter na filosofia moral de Schopenhauer. 

Assim, do percentual que sobra da humanidade, após a retirada do caráter 

bondoso/compassivo, muito tem a contribuir o Estado, em seus mais diversos 

recursos de formação e inibição das tendências egoístas e malvadas, na 

possibilidade de construção de uma sociedade menos violenta, ainda que seja 

pela força e seus mecanismos de punição. E a paz que emerge disso não é por 

conta da modificação do caráter dos indivíduos, já que a moralidade não pode 

ser adquirida pelo conhecimento, mas sim pela legalidade da lei, que impede que 

a sociedade sucumba quando o grau de incivilidade dos seus cidadãos 

ultrapassa os limites estabelecidos. Isto tudo pelo simples fato de não ser 

possível o ensino da virtude, pois ela nos é dada.   
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