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RESUMO 

 

 

O estudo dos textos freudianos, a partir da perspectiva estabelecida pelos encontros e 

desencontros que Freud promove entre a psicanálise e a filosofia schopenhaueriana, permite 

investigar as possíveis aproximações e distanciamentos entre a concepção e o modo de 

enfrentamento do trágico em Freud e em Schopenhauer. 

Em meio à transição do século XIX, marcado pelo otimismo teórico do racionalismo e 

do primado da consciência, para o século XX, caracterizado pela crise da razão, Freud funda a 

psicanálise, uma nova ciência sobre a alma humana que postula como fundamentos o 

inconsciente e as pulsões. 

Da mesma maneira, cem anos antes, na transição do século XVIII para o XIX, 

Schopenhauer já havia problematizado as tentativas de interpretar metafisicamente o mundo 

de maneira otimista e também as concepções dos idealistas românticos alemães, que, de modo 

geral, ao seguirem a tradição, postulavam um princípio racional absoluto do mundo. Em sua 

filosofia, Schopenhauer elabora um pensamento que situa a essência do homem não na 

consciência e na razão, mas na Vontade, considerada por ele um impulso irracional. 

Partiremos do estudo da concepção de trágico desde a Antiguidade grega, passando 

pela filosofia moderna, até chegarmos à psicanálise. 

 

Palavras-chave: Psicanálise, Freud, Filosofia trágica, Schopenhauer, Pessimismo, Religião e 

literatura gregas, Tragédia grega, Trágico, Condição humana, Acaso. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The study of Freud’s writings, from the perspective laid down by the convergences 

and divergences promoted by Freud between psychoanalysis and Schopenhauer’s philosophy, 

enables to investigate on the possible points that put nearer or farther the ways in which Freud 

and Schopenhauer face the tragic. 

Halfway in the transition from the XIXth century, which was marked by the theoretical 

optimism of rationalism and the primacy of conscience, to the XXth century, which main 

characteristic was the crisis of the reason, psychoanalysis has emerged as a new science about 

the human soul, having as foundations the unconscious and the drives. 

Similarly, Schopenhauer had, one hundred years before, in the transition from the 

XVIIIth to the XIXth century, put in doubt not only the attempts at metaphysically interpreting 

the world optimistically, but also the notions of the German romantic idealists who, as a rule, 

in following the tradition, postulated an absolute rational principle of the world. 

Schopenhauer, in his philosophy, elaborates his thinking by situating the essence of man not 

in conscience and reason, but in the Will, which he considered to be an irrational impulse. 

We will depart from the notion of the tragic among the Ancient Greeks, crossing the 

path of modern philosophy, and finally arriving at psychoanalysis. 

 

Keywords: Psychoanalysis, Freud, Tragic philosophy, Schopenhauer, Pessimism, Greeks 

religion and literature, Greek tragedy, Tragic, Human condition, Chance. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo dos textos freudianos, a partir da perspectiva estabelecida pelos encontros e 

desencontros que Freud promove entre a psicanálise e a filosofia schopenhaueriana, permite 

investigar as possíveis aproximações e eventuais distanciamentos entre a concepção e o modo 

de enfrentamento do trágico em Sigmund Freud e em Arthur Schopenhauer. 

Em meio à transição do século XIX, marcado pelo otimismo teórico do racionalismo e 

do primado da consciência, para o século XX, caracterizado pela crise da razão, Freud funda a 

psicanálise, uma nova ciência sobre a alma humana que tem como fundamentos o 

inconsciente e as pulsões. 

Da mesma maneira, cem anos antes, na transição do século XVIII para o XIX, 

Schopenhauer já havia problematizado as tentativas de interpretar metafisicamente o mundo 

de maneira otimista e também as concepções dos idealistas românticos alemães, que, de modo 

geral, ao seguirem a tradição, postulavam um princípio racional absoluto do mundo. Em sua 

filosofia, Schopenhauer elabora um pensamento que situa a essência do homem não na 

consciência e na razão, mas na Vontade, considerada por ele um impulso irracional e cego, 

sem fundamento que move o mundo. 

Ambos os autores se inscrevem numa linha de pensamento que leva em conta os 

impulsos inconscientes na gênese da ação humana, a preponderância da sexualidade no 

psiquismo humano e a força da corporeidade na gênese das representações. 

Schopenhauer faz duras críticas aos idealistas alemães de sua época, que apostavam na 

fé inabalável da razão, e defende a subordinação da razão à intuição e, sobretudo, da 

representação à vontade. Este fato por si só já o caracteriza de saída como um filósofo trágico. 

Além disso, critica severamente todos os filósofos anteriores pelo “velho erro fundamental” 1 

de postular o ser verdadeiro do homem no conhecimento consciente, com “a intenção de 

representar o homem como o mais distante possível do animal” 2. Contrário a essa postura, em 

sua obra capital O mundo como vontade e como representação, Schopenhauer despotencializa 
                                                 
1 Arthur SCHOPENHAUER, Le monde comme volonté et comme représentation, p. 894. Schopenhauer explica 
que “sete anos após a publicação da segunda edição publiquei dois tomos intitulados Parerga e paralipomena. 
Aquilo contido sobre este título são acréscimos à exposição sistemática de minha filosofia e encontraria o seu 
lugar mais apropriado nas edições desta minha obra principal. Contudo, tinha então de publicá-los como podia, 
pois era bastante duvidoso se viveria para ver esta terceira edição.” Arthur SCHOPENHAUER, O mundo como 
vontade e como representação, pp. 39-40. Como ainda não há a tradução brasileira completa para Parerga e 
paralipomena, seguiremos a de língua francesa e a tradução dos trechos e das citações é feita pela autora. 
Usaremos as abreviações Le monde e O mundo. 
2 Arthur SCHOPENHAUER, Le monde, p. 895. 



 

 12

a razão e “é, portanto, totalmente coerente com sua concepção imanente do discurso 

filosófico” 3, sublinha Jean-Marie Schaeffer.  

A partir desses pontos em comum podemos pesquisar com certa propriedade a 

problemática do trágico e seu modo de enfrentamento nos dois autores. 

O interesse pelo trágico em Schopenhauer surgiu a partir do comentário, de Alexis 

Philonenko, em seu livro Schopenhauer, una filosofia de la tragédia, de que Schopenhauer é 

“o fundador da filosofia trágica, que será afirmada, mais tarde, por Nietzsche.” 4  

Além disso, a filosofia de Schopenhauer antecipa muitas noções que serão mais tarde 

incorporadas pela psicanálise como afirma Freud: 

 

Quão importante passo, para a ciência e a vida, significaria a suposição dos processos 

anímicos inconscientes. Não foi a psicanálise a primeira a dar-lhe. Cabe citar como 

predecessores renomados filósofos, sobretudo, o grande pensador Schopenhauer, cuja 

‘Vontade’ inconsciente é equiparável à vida pulsional da psicanálise. Foi esse mesmo 

pensador, ademais, que advertiu a humanidade quanto à importância, ainda tão subestimada 

pela espécie humana, da sua ânsia sexual. 5 

 

E, conforme nos diz Jair Barboza: “a psicanálise de Freud absorve por completo a 

teoria dos impulsos inconscientes, o papel nuclear da sexualidade na vida humana, o retorno 

ao inorgânico etc. de O mundo.” 6  

Encontramos aproximadamente onze referências a Schopenhauer ao longo da obra 

freudiana. Apresentaremos a seguir uma das que nos interessa mais de perto nessa pesquisa. 

Na discussão de sua concepção dualista da vida pulsional, em Além do princípio do prazer, 

Freud diz encontrar abrigo na baía da filosofia de Schopenhauer:  

 

Detenhamo-nos por um momento nessa concepção notadamente dualista da vida 

pulsional. De acordo com a teoria de E. Hering, na substância viva operam ininterruptamente 

dois tipos de processos, em direções opostas – uns construtivos, anabólicos, os outros 

destrutivos, catabólicos. Podemos ousar reconhecer, nessas duas direções dos processos vitais, 

a atividade de nossos dois movimentos pulsionais, das pulsões de vida e das pulsões de morte? 

E, há outra coisa que não podemos ignorar: que inadvertidamente adentramos o porto da 

                                                 
3 Apud Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 170. 
4 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 286.  
5 Sigmund FREUD, Uma dificuldade no caminho da psicanálise, p. 178. 
6 Jair BARBOZA, Prefácio, p. 11. 



 

 13

filosofia de Schopenhauer, para quem a morte é “o autêntico resultado” e, portanto, o objetivo 

da vida, enquanto a pulsão sexual (sexualtrieb) é a encarnação da vontade de vida.7  

 

Desta forma, Freud revela a influência da filosofia de Schopenhauer na constituição de 

sua visão dualística da vida pulsional e reconhece a existência da pulsão sexual, de vida e da 

pulsão de morte no pensamento de Schopenhauer.  

Ao estudarmos o pensamento do filósofo francês Clément Rosset – autor do prefácio 

de O mundo em língua francesa –, foi possível verificar a existência de um vínculo entre o 

acaso, a tragédia e o trágico, por meio da afirmação: “o conceito de acaso sempre esteve 

ligado ao trágico e à tragédia. O que é representado em cena, num espetáculo trágico, diz 

Schopenhauer várias vezes em O mundo como vontade e como representação, é – 

notadamente – o reino, o poder do acaso.” 8 Ele também legitima que “todos os que têm 

falado da tragédia (...) têm, sobre esse ponto, dito a mesma coisa: há, nisso que a tragédia 

exprime, lugar para o acaso.” 9 Por fim, Rosset define que “o acaso (...) é o trágico mesmo.” 10 

Já que é o próprio Freud que admite Schopenhauer como seu precursor na reflexão 

sobre a origem do psiquismo e sobre a constituição do conflito entre a pulsão de vida e a de 

morte, nossa hipótese é pesquisar qual a concepção de trágico em Schopenhauer e em Freud, 

para, então, identificarmos a forma de enfrentamento do destino trágico em cada um dos 

autores.  

Em Análise terminável e interminável, de 1937, Freud nos convoca a um retorno às 

nossas origens gregas e estabelece uma conexão entre o acaso e as pulsões. Ao refletir sobre a 

origem do psiquismo e das pulsões fundamentais de sua teoria, ele se dirige ao pré-socrático 

Empédocles de Agrigento e evidencia que, há quase dois milênios e meio, o acaso já 

comparece no pensamento do pensador grego antigo que “incluiu, no corpo teórico do 

conhecimento, ideias modernas como a evolução gradual das criaturas vivas, a sobrevivência 

dos mais aptos e o reconhecimento do papel desempenhado pelo acaso nessa evolução.” 11  

Freud também declara que localiza o par de opostos, a pulsão de vida e a pulsão de 

morte, no pensador grego “um dos maiores pensadores da antiga Grécia” e “uma das maiores 

e mais notáveis figuras da história da civilização grega” 12, segundo suas palavras. 

                                                 
7 Sigmund FREUD, Além do princípio do prazer, pp. 219-220. 
8 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 90. Também Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 357. 
9 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 90. 
10 Idem, Ibid., p. 90. 
11 Sigmund FREUD, Análise terminável e interminável, p. 279.  
12 Idem, Ibid., pp. 278-279.  
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Empédocles, nascido por volta de 495 a. C., é um daqueles jônios que investigam do 

que são feitas as coisas: se de água, fogo, átomos ou movimento. O místico médico de 

Agrigento, engolido pelo Etna, acredita na mistura dos quatro elementos, por ele designados 

poeticamente com a expressão “raízes de todas as coisas” 13, que explicam a variedade de 

tudo. 

O que interessa a Freud e à nossa pesquisa, é especialmente o fato de o filósofo grego 

incluir o acaso em sua teoria do conhecimento, e atribuir a ele um papel fundamental na 

evolução gradual das criaturas vivas. Vejamos essa ideia mais de perto, pela pena do próprio 

Freud:  

 

Nascido, como foi, numa época em que o reino da ciência ainda não estava dividido 

em tantas províncias, algumas de suas teorias devem inevitavelmente impressionar-nos como 

primitivas. Explicava ele a variedade das coisas pela mistura dos quatro elementos, a terra, o 

ar, o fogo e a água. Sustentava que toda a natureza era animada, e acreditava na transmigração 

das almas. Mas, também, incluiu, no corpo teórico do conhecimento, ideias modernas como a 

evolução gradual das criaturas vivas, a sobrevivência dos mais aptos e o reconhecimento do 

papel desempenhado pelo acaso (tiké) nessa evolução.14 

 

Freud prossegue e acrescenta que identifica no pensamento de Empédocles, cuja 

“mente parece ter unido as mais agudas contradições” 15, uma teoria em íntima ligação com a 

teoria psicanalítica das pulsões:  

 

A teoria de Empédocles que merece especialmente nosso interesse é uma teoria que se 

aproxima tanto da teoria psicanalítica das pulsões, que ficaríamos tentados a sustentar que as 

duas são idênticas, não fosse pela diferença de a teoria do filósofo grego ser uma fantasia 

cósmica, ao passo que a nossa se contenta em reivindicar validade biológica. Ao mesmo 

tempo, o fato de Empédocles atribuir ao universo a mesma natureza animada que aos 

organismos individuais despoja essa diferença de grande parte de sua importância.16 

 

Freud descreve, então, os dois princípios formulados por Empédocles, amor e 

combate, que guerreiam entre si e se alternam na predominância um sobre o outro, e os 

                                                 
13 Giovanni REALE, História da filosofia antiga I, p. 134. 
14 Sigmund FREUD, Análise terminável e interminável, p. 279.  
15 Idem, Ibid., p. 279.  
16 Idem, Ibid., p. 279.  
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considera “forças naturais a operar como pulsões, e de maneira alguma inteligências com um 

intuito consciente” 17: 

 

O filósofo postula dois princípios do devir na vida do mundo e na vida da mente, e 

que esses princípios estão perenemente em guerra um com o outro. Chamou-os de philia 

(amor) e neikos (discórdia). Desses dois princípios – que ele concebeu como sendo, no fundo, 

‘forças naturais a operar como pulsões, e de maneira alguma inteligências com um intuito 

consciente’ –, um deles se esforça por aglomerar as partículas primevas dos quatro elementos 

numa só unidade, ao passo que o outro, ao contrário, procura desfazer todas essas fusões e 

separar umas das outras as partículas primevas dos elementos. Empédocles imaginou o 

processo do universo como uma alternação contínua e incessante de períodos, nos quais uma 

ou outra das duas forças fundamentais leva a melhor, de maneira que em determinada ocasião 

o amor e noutra a discórdia realizam completamente seu intuito e dominam o universo, após o 

que o outro lado, vencido, se afirma e, por sua voz, derrota seu parceiro.18 

 

Freud evidencia, assim, que decorridos dois milênios e meio, os dois princípios amor e 

discórdia de Empédocles correspondem – em nome e, sobretudo, em função –, às pulsões de 

vida e de morte formuladas pela psicanálise: 

 

Os dois princípios fundamentais de Empédocles – philia, amor e neikos, combate – 

são, tanto em nome quanto em função, os mesmos que nossas duas pulsões primevas, Eros e 

destrutividade, das quais a primeira se esforça por combinar o que existe em unidades cada 

vez maiores, ao passo que a segunda se esforça por dissolver essas combinações e destruir as 

estruturas a que elas deram origem.19 

 

Freud explicita algumas diferenças entre a sua teoria e a de Empédocles, 

principalmente, no que se refere ao fato de que a teoria do filósofo grego concerne a uma 

“fantasia cósmica, ao passo que a nossa se contenta em reivindicar validade biológica.” 20  

O homem trágico ressurge, portanto, no discurso psicanalítico a partir do 

reconhecimento da presença do acaso e das forças em constante conflito implicadas na 

existência humana. A mais primitiva delas é irrepresentável e seu movimento se expressa, 

                                                 
17 Sigmund FREUD, Análise terminável e interminável, p. 280. 
18 Idem, Ibid., pp. 279-280. 
19 Idem, Ibid., p. 280.  
20 Idem, Ibid., p. 279. 
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inexoravelmente, em direção à morte, à extinção do indivíduo e ao seu retorno a um estado 

anterior de coisa. 

Partiremos, assim, do estudo da concepção de trágico desde a Antiguidade grega, 

passando pela filosofia moderna, por intermédio de Schopenhauer, até chegarmos à 

psicanálise. A partir da análise do repertório conceitual sobre o trágico oriundo do contexto 

religioso-literário da tragédia grega e da categoria filosófica cotejaremos a concepção e o 

modo de enfrentamento do trágico em Schopenhauer e em Freud. 

O estopim para este projeto é uma inquietação antiga, reconhecida em minha 

psicanálise pessoal e na minha experiência clínica psicanalítica, iniciada há mais de três 

décadas, em que encontro ressonâncias na leitura que faço dos textos freudianos. Essa 

inquietação já foi mote de minhas reflexões expostas na escritura de alguns trabalhos, textos 

ou artigos 21.  Ao escutar meus pacientes eu me vejo, em muitos momentos, atravessada por 

situações em que eles são habitados por intenso sofrimento acompanhado de uma carga de 

violência disruptiva, próxima a uma quase impossibilidade de representação, geralmente, 

relacionadas a experiências de perda e de luto demais mortíferas. Nos textos de Freud pude 

identificar relatos clínicos que costuram as formulações teóricas e surgiu, então, o anseio de 

sistematizar um pensamento sobre a condição humana, em especial, sobre a intensidade de 

suas dores, seus rodeios e impasses.  

A clínica psicanalítica desnuda a angústia emergente em face do abandono das nossas 

racionalizações. Mas, o que mantém as racionalizações? O repúdio a um aspecto para o qual 

“as pessoas não atentam, quando estão ainda tentando engolir a indigesta pulsão de morte” 22 

nos alerta o psicanalista Fabio Herrmann.  
Nos primórdios de sua obra, no célebre texto Interpretação dos Sonhos 23 de 1900, 

Freud já estabelece as afinidades entre a tragédia grega e a psicanálise, ao afirmar: 

 

O que tenho em mente é a lenda do Rei Édipo e o drama de Sófocles que traz o seu 

nome (...) a ação da peça consiste em nada mais do que o processo de revelar, com pausas 

engenhosas e sensações sempre crescentes, um processo que pode ser comparado ao trabalho 

de uma psicanálise.24 

                                                 
21 Jassanan A. D. PASTORE, A presença da falta, A invenção do humano, O divã revisitado, Amor e 
sexualidade: uma linguagem extraviada, entre outros. 
22 Fabio HERRMANN, As três faces de Eros: ensaio sobre o amor contrário, p. 13. 
23 Utilizaremos a Edição standard brasileira das obras psicológicas completa de Sigmund Freud. Rio de 
Janeiro: Imago, 1972.  
24 Sigmund FREUD, Novas conferências introdutórias a psicanálise, p. 56. 
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Assim, logo de saída, em seu pensamento, Freud demarca uma aproximação entre o 

processo da tragédia e o processo psicanalítico e, também, entre o mito e a psicanálise.  

A tragédia grega fornece os elementos para Freud nomear e descrever o complexo de 

Édipo, invariância que fincará um dos pilares de seu pensamento. A construção do edifício 

psicanalítico, campo que pretendemos entrelaçar com a tragédia e com o trágico, traz a marca 

da cultura grega, mais especificamente de sua mitologia e literatura, como fonte de inspiração 

originária.  

A alusão ao drama de Sófocles indica, de antemão, a filiação do pensamento freudiano 

ao trágico. Além disso, revela o interesse de Freud em trazer para si e compreender o mito 

trágico, no sentido de que o mito, com suas figuras míticas, nos fornece os modelos originais 

para a conduta humana, e atribui significação e valor à nossa existência. Freud elabora 

diferentes mitos para oferecer uma resposta ao mistério das origens.  

Na história das ideias, o mito é o primeiro momento de reflexão dos homens sobre seu 

universo cultural. Como herdeiros da cultura grega, de suas ideias e símbolos, a nossa cultura 

é impregnada pela sua genealogia, e em sua mitologia podemos encontrar os mitos com os 

quais vivemos.  

Herrmann fala que “a teoria psicanalítica parece haver sucumbido ao fascínio que uma 

figuração poderosa regularmente exerce sobre o pensamento, em especial a atração 

gravitacional de um mito.” 25 Para o autor, os mitos são um modo de dizer e de pensar, são 

amostras da “psique do real” 26: transpõem seu tempo histórico ao mítico, como o demonstra 

Vernant, e animam o mundo com figurações da alma. O mito freudiano condensa “tudo de 

bom e mais a infusão de vida no inorgânico.” 27 E, se nos fascina tanto pensar por meio de 

figuras míticas, incluamos Dioniso em suas dimensões que se mesclam e se confundem.  

No texto “Ansiedade e vida pulsional”, a XXXII das Novas conferências 

introdutórias, de 1933, Freud traz inovações teóricas e aprofundamentos metapsicológicos. 

Nele, o autor faz uma afirmação acerca do estatuto e do lugar fundamental que a teoria das 

pulsões ocupa em seu pensamento, e a atrela à mitologia. Vejamos: 

 

                                                 
25 Fabio HERRMANN, As três faces de Eros: ensaio sobre o amor contrário, p. 13. 
26 Idem, Ibid., p. 13. 
27 Idem, Ibid., p. 13. 
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A teoria das pulsões é, por assim dizer, nossa mitologia. As pulsões são entidades 

míticas, magníficas na sua indeterminação. Em nosso trabalho, nós não podemos desprezá-las 

um só instante, porém nós nunca estamos seguros de vê-las claramente. 28  

 

Assim, Freud salienta que, na esfera pulsional, tal como em todo mito, não se trata de 

encontrar um referente empírico que a ela corresponda adequadamente, e que seja 

objetivamente dado.  

A teoria das pulsões ocupa um lugar privilegiado na psicanálise freudiana e nos remete 

ao centro da atividade criadora de Freud, àquilo que nele há de mais inovador, mais 

perturbador e de ruptura com os saberes de sua época.  

Encontramos, então, uma zona de interpenetração entre o trágico grego, o trágico 

filosófico e o trágico psicanalítico. Esses são os temas que perpassam o objeto de estudo desta 

tese, a saber, as concepções de trágico em Schopenhauer e em Freud, e sua forma de 

enfrentamento em cada um dos autores. 

A discussão em torno do problema da análise das tragédias, entre os helenistas e os 

psicanalistas, nos é apresentada por Renato Mezan: 

 

Para os helenistas, capitaneados por J. P. Vernant, a tragédia é uma forma cultural 

específica do século V a. C. em Atenas, e corresponde a um momento preciso e único da 

civilização grega que se define por certos traços relevantes: conflito entre formas arcaicas e 

modernas do direito; conflito entre o passado da polis retratado nos mitos e as novas formas 

sociais e mentais; conflito entre a dependência dos caprichos dos deuses em que, segundo a 

religião antiga, se encontra a ação humana e a experiência de uma ainda hesitante autonomia 

da vontade do homem. São esses conflitos e a ambiguidade com que são vividos e 

apresentados que constituem a essência da tragédia: quando a ambiguidade for percebida 

como contradição, quando a filosofia vier dissipar essa contradição por meio da definição 

unívoca e do princípio do terceiro excluído, a “mola da tragédia” se quebrará e a constelação 

única de fatores religiosos, sociais, políticos, psíquicos e estéticos que tornavam possível a 

tragédia será dissolvida. A tragédia é, portanto, nessa perspectiva, um fenômeno singular que 

obedece a certas leis gerais – as leis que governam as complexas relações entre um artefato 

cultural e a sociedade na qual ele é criado – e nada mais aberrante do que projetar sobre ela a 

interpretação psicanalítica, que desconhece o contexto cultural e vai diretamente ao encontro 

                                                 
28 Sigmund FREUD, Novas conferências introdutórias a psicanálise, p. 119. 
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do que já pressupunha: que a tragédia é mais uma deformação – Freud diz uma “elaboração 

secundária a serviço de um propósito teologizante” – do conteúdo edipiano universal. 29  

 

Por outro lado, para os psicanalistas,  

 

(...) nada mais evidente do que a presença do complexo de Édipo numa série de 

dramas que põem em cena as diferentes modalidades do ódio e do amor entre os membros da 

mesma família, o problema da culpabilidade pelas ações e pelas intenções, as questões 

fundamentais da identidade pessoal e da diferença entre os sexos e entre as gerações. 30 

 

Porém, muitos autores psicanalistas já se ocuparam de temas semelhantes sobre a 

relação entre a psicanálise e os gregos antigos, cada um sob uma angulação própria, como 

Jaques Lacan, Julia Kristeva, Renato Mezan, dentre outros 31, e seus estudos se tornaram 

fontes de inspiração para novos desdobramentos. 

Assim, definitivamente, podemos afirmar que “a articulação entre a obra freudiana, a 

tragédia e o trágico aparece como um terreno sedimentado” 32, como diz Patitucci. De fato, 

Freud se alia aos trágicos gregos como meio de afirmar a universalidade do inconsciente e a 

presença disruptiva de forças em ação como fundo de desconhecimento a partir do qual se 

produzem a vida e a obra humanas. 

A constatação da presença do acaso no pensamento freudiano atrelado à teoria da 

dualidade pulsional nos conduz a introduzir, nesta pesquisa, o pensamento de Luiz Alfredo 

Garcia-Roza que elabora uma articulação entre o acaso e as pulsões freudianas, ao considerar 

“as pulsões, pura potência indeterminada” 33 e ao afirmar que “a pulsão de que nos fala Freud 

seria a emergência desse caos original, dessa força não domada e que persiste como fundo não 

ordenado de todo ser vivo. A pulsão seria, pois, a reafirmação constante do acaso.” 34  

Para o estudo do pensamento de Schopenhauer adentraremos o terreno da filosofia, 

particularmente, o da filosofia trágica. A articulação entre o pensamento freudiano e o 

filosófico trágico já foi reconhecida por autores como Jacques Lacan e Clément Rosset. A 

relação entre a psicanálise e a filosofia tem sido um campo de investigação para os autores 

                                                 
29 Renato MEZAN, A vingança da Esfinge, p. 73. 
30 Idem, Ibid., p. 73. 
31 De acordo com o nosso conhecimento Ana Claudia Patitucci, Denise Maurano, Eva Migliavacca, Mauro P. 
Meiches. 
32 Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 16.    
33 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 53. 
34 Idem, Acaso e repetição em psicanálise, p. 19. 
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Paul-Laurent Assoun, Luiz Alfredo Garcia-Roza, Joel Birman e Oswaldo Giacóia Junior, 

entre outros.  

A interpenetração entre o pensamento schopenhaueriano e o freudiano tem sido objeto 

de estudo de Clément Rosset, Maria Lucia Cacciola e Oswaldo Giacóia Junior. 

Embora seja considerado um autor trágico por Peter Szondi, Roberto Machado e 

Alexis Philonenko, Schopenhauer é indiscutivelmente reconhecido por Rosset como 

pessimista. Rosset alega que “duas diferenças maiores, uma de ‘conteúdo’, outra de intenção, 

distinguem tais pensadores (os trágicos) dos filósofos propriamente pessimistas, como 

Schopenhauer.” 35  

Trataremos, portanto, não só do pensamento trágico de Schopenhauer como também 

de sua filosofia pessimista, e de como essa diferenciação é operada por Rosset. 

No presente trabalho, as questões sobre a tragédia e o trágico gregos serão 

apresentadas no capítulo 1; o trágico e o pessimismo schopenhaueriano serão discutidos no 

capítulo 2; o trágico freudiano e suas correlações com o trágico grego e filosófico serão objeto 

do capítulo 3. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 19. 
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Capítulo 1 

 
A TRAGÉDIA NO CONTEXTO RELIGIOSO-LITERÁRIO E FILOSÓFICO DA 

ANTIGUIDADE GREGA 

 

 

Este capítulo pretende abordar a noção de tragédia, sua gênese e particularidades, 

orientada para a indagação: O trágico está vinculado, em sua origem, à tragédia grega?  

Para tanto, partiremos de sua matriz religioso-literária na Antiguidade grega e 

transitaremos, também, pela filosofia grega.   

Sabemos da dificuldade em definir o termo “religião” no campo das Ciências da 

Religião, de modo que possamos aplicá-lo a realidades, culturas e experiências distintas, 

muitas vezes estranhas umas às outras 1. Mircea Eliade sublinha que “é lamentável não termos 

à nossa disposição uma palavra mais precisa que ‘religião’ para designar a experiência do 

sagrado” 2. 

A herança da cultura grega sobre o desenvolvimento da cultura ocidental é 

amplamente reconhecida. Porém, ao nos referirmos à religião, esse legado é mais complexo e 

não se faz tão claro, pois a tradição judaico-cristã se constituiu de forma bem diversa do 

universo religioso grego 3. 

Assim, ao pesquisarmos o tema da religião, situado numa época tão distinta e 

longínqua da atual, cabe-nos indagar: É possível afirmar uma religiosidade grega? Que 

elementos operam na sua constituição? Quais suas especificidades? 

Os helenistas Jean-Pierre Vernant e Walter Burkert, que serão nossos guias neste 

percurso, ressaltam que a amplitude e a complexidade da religião grega compreendem os 

                                                 
1 Utilizaremos, para fins de nosso propósito, a seguinte definição de religião: “(...) Talvez seja demasiado tarde 
para procurar outra palavra e ‘religião’ pode continuar a ser um termo útil desde que não nos esqueçamos de que 
ela não implica necessariamente a crença em Deus, deuses ou fantasmas, mas que se refere à experiência do 
sagrado e, consequentemente, se encontra relacionada com as ideias de ser, sentido e verdade. Com efeito, é 
difícil imaginar como poderia funcionar a mente humana sem a convicção de que existe algo de irredutivelmente 
real no mundo, e é impossível imaginar como poderia ter surgido a consciência sem conferir sentido aos 
impulsos e experiências do Homem. A consciência de um mundo real e com um sentido está intimamente 
relacionada com a descoberta do sagrado. Através da experiência do sagrado, a mente humana apreendeu a 
diferença entre aquilo que se revela como real, poderoso, rico e significativo e aquilo que não se revela como tal 
– isto é, o caótico e perigoso fluxo das coisas, os seus aparecimentos e desaparecimentos fortuitos e sem 
sentido”. Mircea ELIADE, Origens, p. 9. Cf. também Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, 
p. 27.   
2 Mircea ELIADE, Origens, p. 9. 
3 Cf. Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 27. 
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ritos, os mitos, os mistérios, os santuários e as festas religiosas públicas, e se estendem para 

suas expressões doméstica, cívica e artística em geral.  

Além disso, esses elementos não têm existência isolada, mas se encontram sempre em 

conexão uns com os outros, de forma a constituírem uma trama cuja tessitura se entrelaça à 

vida política, social e mental da Grécia, conforme afirma Vernant: 

 
Entre o religioso e o social, o doméstico e o cívico, portanto, não há oposição nem 

corte nítido, assim como entre sobrenatural e natural, divino e mundano. A religião grega não 

constitui um setor à parte, fechado em seus limites e superpondo-se à vida familiar, 

profissional, política ou de lazer, sem confundir-se com ela. 4 

 

Verificamos, portanto, o vasto campo que compreende a religião grega, que traz, 

também, as influências de sua origem micênica, que remonta ao período anterior (de 1400 a 

1200 a.C.) – que denominamos Grécia histórica ou idade histórica –, e de sua civilização, 

povo que precedeu os gregos e do qual descendem. A cultura helênica foi fruto de um longo 

processo que remonta à queda da civilização micênica, em especial de seu poderio  

palaciano 5. 

Dessa época data o registro, em tabuinhas de argila, da maioria das referências dos 

deuses olímpicos gregos, incluído aí Dioniso, demonstrando que eles já eram objeto de culto 

dos micênicos, em Creta e no Peloponeso 6. Essa comprovação se deu por meio da decifração 

recente, em 1952, da escrita em linear B – escrita silábica dos micênicos –, talhada em 

tabuinhas de argila encontradas pelo arqueólogo de origem inglesa Michael Ventris e pelo 

filólogo John Chadwick 7. 

Assim, a partir de seus antepassados e de suas características micênicas, indo-

europeias – a dos aqueus –, e orientais, a religião grega adquire forma no período de transição 

da Grécia arcaica para a clássica. 

A tragédia ática, um dos mais nobres produtos da cultura grega, e talvez do espírito 

humano, se deu numa época longínqua, no século V a. C, chamado de “o século V trágico” 8 

                                                 
4 Jean-Pierre VERNANT, Mito e religião na Grécia Antiga, p. 7. 
5 Cf. Jean-Pierre VERNANT, As origens do pensamento grego, p. 37. Cf. também Ana Claudia A. PATITUCCI, 
O homem trágico de Freud, p. 30.  
6 Cf. Jean-Pierre VERNANT, Entre mito e política, p. 40. 
7 Cf. Jean-Pierre VERNANT, As origens do pensamento grego, p. 19. 
8 Jean-Pierre VERNANT; Pierre VIDAL-NAQUET, Mito e tragédia na Grécia Antiga, p. 150. 
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por Vernant. Segundo esse autor, “a tragédia é um gênero literário que cria o trágico: quando 

a tragédia funciona, então podemos dizer que existe um homem trágico.” 9  

Dessa forma, a tragédia é pesquisada com a intenção não só de conhecer essa 

especificidade literária surgida na Grécia Antiga, mas, também, de identificar os possíveis 

elementos que ligam a especificidade da tragédia ao pensamento trágico, no que diz respeito 

às seguintes indagações: O que os poetas trágicos nos mostram acerca da condição humana? 

Como a dor e a finitude da existência são consideradas pela cultura trágica dos gregos 

antigos?  

Dentro de um campo tão abrangente, para fins de nosso estudo, emolduramos nosso 

recorte nos aspectos fundamentais da religião e literatura gregas que tratam da conexão com a 

tragédia, da compreensão da raiz religioso-literária do pensamento trágico e das conexões 

com o herói trágico. 

Por intermédio de Walter Burkert, que salienta: “Ao investigador da Religião grega 

esta religião apresenta-se-lhe sob a forma dupla do ritual e do mito”,10 investigaremos o 

contexto religioso-literário da antiguidade grega, por meio da religião cívica, que surge e se 

desenvolve, no século VII a.C., com a organização das poleis, as cidades-Estados, e de seus 

componentes: o rito e o mito, cantado pelos poetas, com seus deuses e as lendas dos heróis.  

Albin Lesky, outro autor que nos acompanhará nesta pesquisa, esclarece que “dois 

elementos básicos, que já encontramos nos primórdios, sempre conferiram à tragédia grega 

seu cunho essencial: Dioniso e o mito. (...) Com a vinculação indissolúvel entre a tragédia 

grega e o culto de Dioniso pisamos em terreno firme.” 11 

A helenista francesa Jacqueline de Romilly também, ressalta que “a tragédia grega 

tem, sem qualquer dúvida, uma origem religiosa. Esta origem ainda era muito sensível nas 

representações da Atenas clássica. E estas dependem francamente do culto de Dioniso.” 12  

Assim, o mito de Dioniso – patrono da tragédia, divindade mais complexa do panteão 

helênico e homenageada nos festivais religiosos conhecidos como Grandes Dionísias, em que 

as tragédias são encenadas –, e sua religião ocuparão lugar privilegiado nesta pesquisa, pois 

marcam a origem da tragédia grega. 

Por fim, neste capítulo, pesquisaremos a relação entre a tragédia e a filosofia gregas. 

Não só os poetas trágicos se interessam pela questão humana no século V. No século anterior, 

                                                 
9 Jean-Pierre VERNANT, Entre mito e política, p. 364. 
10 Walter BURKERT, A religião grega das épocas arcaica e clássica, p. 35. 
11 Albin LESKY, A tragédia grega, p. 73. 
12 Jacqueline de ROMILLY, A tragédia grega, pp. 13-14. 
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o pensamento filosófico, por meio dos filósofos pré-socráticos, ou da physis, já vinha se 

desenvolvendo ao redor da mesma preocupação. Em seguida, os sofistas tomaram o homem 

como o centro de suas reflexões e inauguraram “o período humanista da filosofia antiga.” 13 

 

 

1.1 Histórico 

 

 

A chegada dos gregos, ou seja, de pessoas que falam uma língua que se tornaria o 

grego, koiné, se situa, provavelmente, no começo do segundo milênio antes de Cristo, 

conforme informa H. D. F. Kitto: 

 

Ora este seria o quadro, a darmos crédito à tradição. Uma raça indígena não helênica 

habitava a Ática e o Peloponeso. Em determinada altura, que não podemos calcular, uns povos 

de língua grega mais setentrionais emigraram para esta região – sem dúvida, gradualmente – e 

impuseram-lhe a sua língua. 14 

 

A antiga Hélade é ocupada, entre 2000 e 1100 a.C., por hordas de tribos diversas – 

como os aqueus ou micênicos, os jônios, os eólios e os dórios. As primeiras tribos invasoras, 

representadas pelos aqueus, pertencentes à raça indo-europeia, não conhecem o ferro, e, 

portanto, esse período ficou conhecido como Período do Bronze.15 Lembremos que muitos 

heróis cantados por Homero, trezentos anos mais tarde, são aqueus, como Agamêmnon e 

Menelau, filhos de Atreu, Aquiles, entre outros 16. 

A partir do século XV, desenvolve-se a civilização 17 chamada micênica – nome 

derivado do principal núcleo de seu apogeu: Micenas, no Peloponeso –, comprovada pelas 

escavações do alemão Schliemann. Em 1100 a.C., temos a invasão dórica; esse povo, por ser 

                                                 
13 Giovanni REALE, História da Filosofia Antiga I – Das Origens a Sócrates, p. 192. 
14 H. D. F. KITTO, Os Gregos, p. 26. 
15 Cf. Jean-Pierre VERNANT, As origens do pensamento grego, pp. 9-11. 
16 Cf. H. D. F. KITTO. Os Gregos, p. 27. 
17 “Civilização” vem do latim civis, cidadão. Em grego, “cidadão” se diz polites, aquele que pertence a pólis, à 
cidade-Estado, de onde vem o termo “política”. Basta dizer que a civilização grega é, sobretudo, a civilização da 
pólis, civilização política. A especificidade da civilização grega é constituída pela dimensão política presente não 
apenas no nível dos acontecimentos, mas igualmente no plano religioso e artístico e nos diversos domínios da 
vida intelectual. Quando Aristóteles definiu o homem grego antigo como um zoon politikon, um “animal 
político”, era, precisamente, a essa realidade que ele se referia, isto é, o homem é um animal cuja característica é 
viver numa cidade-Estado. Cf. Claude MOSSÉ, Dicionário da civilização grega, p. 7; Cf. também H. D. F. 
Kitto, Os gregos, p. 18. 
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militarizado, já conhece, provavelmente, a metalurgia do ferro, que, então, sucederá a Idade 

do Bronze. Os dórios submetem a civilização micênica, erigida pelos aqueus, fixam-se no 

Peloponeso e dão origem a Esparta.  

A queda do poder micênico, a expansão dos dórios no Peloponeso, em Creta, e até em 

Rodes, inauguram um novo período da civilização grega. Com os dórios, que não dominam a 

navegação, além de não favorecerem o intercâmbio com o estrangeiro, o continente grego 

passa por um período de quatrocentos anos de isolamento, os quatro séculos obscuros, 

chamado Período das Trevas, em que os vínculos entre a Grécia e o Oriente são destruídos, e 

se impõe, à Grécia, o retorno à economia puramente agrícola. Esses quatro séculos separam o 

fim dos palácios micênicos do renascimento da civilização grega na aurora do século  

VIII a.C 18. 

A influência dos fenícios foi, também, muito importante na cultura grega. Esse povo, 

naquela parte do planeta, foi o responsável pela invenção do alfabeto cerca de mil anos antes 

de Cristo. O alfabeto, aperfeiçoado pelos gregos, dá origem, por sua vez, ao alfabeto latino, 

inventado pelos romanos.  

No início do século IX a.C. dá-se a propagação, pelos fenícios – povo que habitava o 

atual Líbano –, da escrita fonética, da moeda e da letra de câmbio, o que facilita as trocas 

culturais e comerciais e provoca intensa negociação no Mediterrâneo. Esse novo cenário 

propicia o chamado Período Arcaico (850 a.C.-500 a.C.), em que há o registro, por escrito, de 

narrativas orais muito antigas, o aparecimento de poetas fundamentais para a formação do 

homem grego, como Homero 19 e Hesíodo. Do ponto de vista social, temos o surgimento de 

uma experiência única na História da Humanidade, que foram as poleis, ou cidades-Estados, 

por volta do século VII a.C.. 

Em seguida, advém o Período Clássico (500 a.C-390 a.C.), em que a Grécia, 

principalmente Atenas, atinge seu apogeu na arte, na política e na filosofia, como nos diz 

Claude Mossé: “Foi também Atenas que se tornou o centro incontestável da vida literária e 

artística e do movimento das ideias nos dois séculos do apogeu da civilização grega.” 20 

As cidades-Estados sobre as quais sobreviveram mais informações são Atenas e 

Esparta. Essas sociedades são, aliás, bem diferentes e frequentemente lutam uma contra a 

outra. A sociedade espartana é considerada rígida e nela os homens vivem para a vida militar. 

                                                 
18 Cf. Claude MOSSÉ, Dicionário da civilização grega, p. 10. 
19 Nome coletivo de vários poetas anônimos ou nome daquele que recolheu e reuniu toda a produção mítico-
poética antiga. Cf. Marilena CHAUI, Introdução à história da filosofia, vol. I, p. 23. 
20 Claude MOSSÉ, Dicionário da civilização grega, p. 7. 
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Eles só podem casar depois de terem sido educados pelo Estado, em acampamentos coletivos, 

dos doze até os trinta anos. Para o governo, existem os conselhos de velhos, que controlam a 

sociedade e definem as leis. As mulheres espartanas cuidam da casa e têm, também, uma vida 

pública: administram o comércio na ausência dos homens. 

A civilização grega conhece seu apogeu com o esplendor da cidade de Atenas. Essa 

cidade-Estado domina a Grécia com seu poderio militar e econômico. Adotando a democracia 

como sistema político, Atenas assiste a um florescimento admirável das ciências e das artes. É 

nesse período histórico que se dá a origem do pensamento dos três maiores filósofos da 

Antiguidade: Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates não deixa uma obra escrita, mas 

conhecemos seu pensamento por meio das obras de seu discípulo Platão, que não escreve uma 

obra sistemática, organizada de maneira lógica e abstrata, mas sim um rico conjunto de textos 

em forma de diálogo, em que diferentes temas são discutidos. Os diálogos de Platão estão 

organizados em torno da figura central de seu mestre Sócrates e tratam de assuntos 

relacionados à organização da sociedade e à natureza da política. Daí a origem da palavra 

política, do grego polis, que significa “cidade” ou “Estado”. 

No entanto, após o esplendor de Atenas no século V a.C., as cidades-Estados gregas 

vão perdendo seu poder e acabam conquistadas e unificadas pelos macedônios, no século IV 

a.C. Assim, a partir da metade desse século a.C.até 31 a.C., inicia-se o Período Helenístico, 

época em que as tropas macedônicas, chefiadas pelo rei Filipe II, ocupam a Grécia. Após o 

assassinato de Filipe, seu filho Alexandre, o Grande, aluno de Aristóteles e admirador da 

cultura grega, sobe ao trono. Surge então uma nova forma de governo político, a monarquia. 

A civilização grega, cujo âmbito é a forma política específica denominada cidade-

estado, que se desenvolve entre os séculos VIII e IV, sofre alterações a partir das conquistas 

de Alexandre, pois, embora a vida cultural tenha mantido elos com a tradição grega, faltaria a 

ela o que caracterizava o mundo grego na época clássica: a dimensão política, e essencial, da 

polis: 

 

Ela subsiste após o século, mas como um resíduo em um mundo dominado pelos 

grandes Estados monárquicos nascidos da conquista de Alexandre, onde se desenvolve uma 

civilização na qual a herança helênica se mistura às contribuições das civilizações orientais, e 

que é conhecida como civilização helenística. 21 

 

                                                 
21 Claude MOSSÉ, Dicionário da civilização grega, p. 9. 
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Em 31 a.C., século I a.C., as tropas de Cleópatra – rainha egípcia, de sangue 

macedônico –, e de Marco Antonio são derrotadas na batalha naval de Actium, pela armada de 

Caio Otávio, e surge o Período Romano da história grega. Ainda que Roma tenha incorporado 

a maior parte dos valores gregos, inaugurando a cultura greco-romana, os povos gregos da 

Antiguidade não conseguem mais obter sua autonomia política, e, assim vão, ao longo dos 

séculos, desaparecendo. 

Os deuses gregos têm uma vida longa, são objeto de culto durante quase dois milênios, 

desde o século XV a.C., época em que os escribas, a serviço dos senhores aqueus – os 

primeiros gregos instalados na Hélade –, inscrevem, em linear B, os nomes de alguns deles 

em tabuinhas de argila na Cnossos cretense, até o século IV da era cristã. Esse é o momento 

em que o cristianismo, por intermédio de Constantino Magno, torna-se a religião oficial do 

Império Romano. Entre essas duas datas tão distantes, as crenças e os cultos sofrem algumas 

modificações, assim como outros componentes da vida social, mas as figuras mais 

importantes do panteão permanecem em seu lugar. Com variantes segundo os momentos, os 

lugares, as cidades, a sociedade se apresenta, aos olhos dos gregos, com um equilíbrio 

relativamente estável em relação aos membros de uma família divina, cujo retrato é delineado 

pela epopeia homérica, desde o século VIII a.C. 22. 

A herança da cultura da Grécia da Antiguidade, que se desenvolve entre 2000 a.C. e 

500 a.C., atravessa os séculos, e chega até os nossos dias. São influências no campo da 

filosofia, das artes plásticas, da arquitetura, do teatro, enfim, de muitas ideias e conceitos que 

originam as atuais ciências humanas, exatas e biológicas.  

Além disso, o mundo grego deixa como legados para o Ocidente uma rica mitologia, a 

democracia e a filosofia, entre outros traços marcantes. Assim, retornar aos gregos antigos é 

uma tentativa de situar nossa própria origem no lugar que a ela cabe na história humana. 

Se, no princípio, eram os deuses, podemos dizer que “as origens dos deuses da 

humanidade é nossa origem”, e “nossa relação com as divindades fala do destino e do sentido 

de nossas vidas” 23, esclarece Luiz Felipe Pondé. 

 

 

                                                 
22 Cf. Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 233. 
23 Luiz Felipe PONDÉ, A filosofia e Deus, p. 1. 
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1.2 Religião cívica e literatura 

 

 

A cultura grega, desde os seus primórdios, é uma cultura de caráter aristocrático. 

Baseada nos poemas atribuídos a Homero, a sociedade grega antiga se divide em duas classes 

sociais: os nobres guerreiros, autodenominados kalói tè kaì agathói – belos e bons –, 

aprimorados por uma educação aristocrática, dedicam o seu tempo à vida palaciana, aos 

esportes, à guerra, à política; e o povo, os kakói – os feios –, composto por uma massa difusa 

de homens livres que não possuem terras nem escravos e por isso precisam trabalhar. A Ilíada 

e a Odisseia mantêm sua atenção voltada para os nobres, seu modo de vida e seus valores, e 

quase não retrata o povo. 

A transição da Grécia arcaica para a clássica é marcada pela configuração de uma 

estrutura social, ou seja, a vida organizada da cidade, a polis. Para H. D. F. Kitto, o advento 

da polis, situado entre os séculos VIII e VII, representa uma verdadeira invenção, em que a 

vida social e as relações entre os homens tomam uma nova forma que significa, para os 

gregos, a descoberta “do melhor processo de viver”: 

 

(...) a cidade-estado, originariamente uma associação local para a segurança comum, 

se transforma no centro irradiante de atividades morais, intelectuais, estéticas, sociais e 

prácticas, desenvolvendo-as e enriquecendo-as de uma maneira tal como nenhuma outra forma 

de sociedade tinha feito ou jamais fez. (...) a cidade-estado foi o meio através do qual os 

Gregos se esforçaram conscientemente por tornarem a vida da comunidade e do indivíduo 

mais excelente do que tinha sido até aí! 

Seria isto, certamente, o que um Grego antigo colocaria em primeiro lugar, de entre as 

mais importantes criações dos seus compatriotas, ou seja, que eles, gregos, tinham descoberto 

o melhor processo de viver. 24 

 

A aurora da cidade, por volta do século VII a.C., revoluciona e transforma 

profundamente a religião, a língua, a escrita, a cerâmica, a metalurgia e a arte em geral 

herdadas do período micênico 25. 

Segundo Vernant, os arqueólogos nos convidam a reconhecer que, já no século VIII, o 

sistema da religião é reorientado, e passa a se apresentar sob uma nova luz, em que as esferas 

                                                 
24 H. D. F. KITTO, Os gregos, p. 17. 
25 Idem, Ibid., pp. 35-48.  
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cívica e religiosa se tornam intimamente ligadas a fim de atender a duas novas exigências 

complementares: 

 

Responder ao particularismo de cada grupo humano que se coloca, com seu território, 

sob a proteção de suas próprias divindades políadas; mas instaurar, no mesmo movimento, por 

meio dos grandes santuários, dos jogos, e do desenvolvimento da literatura épica, um panteão 

e uma cultura religiosa comuns ao conjunto da Hélade. 26 

 

Dessa forma, a religião cívica não só considera a particularidade de cada comunidade 

pertencente a uma determinada polis, com o(s) deus(es) que a representa(m) – como Atenas 

com seus deuses protetores Atena e Zeus –, como também favorece a união do mundo grego 

que passa a ser reconhecido pelo conjunto de divindades e pelas práticas religiosas comuns. E, 

por meio da relação entre o caráter particular de cada comunidade e o conjunto da Hélade, a 

religião cívica “se estruturou com seus diversos elementos (...): os templos, os ritos, a 

educação e valores do povo heleno, e a mitologia cantada pelos poetas.” 27 

Vernant enfatiza que, “se é cabível falar, quanto à Grécia arcaica e clássica, de 

‘religião cívica’, é porque ali o religioso está incluído no social e, reciprocamente, o social, 

em todos os seus níveis e na diversidade dos seus aspectos, é penetrado de ponta a ponta pelo 

religioso.” 28 A religião mantém laços muito estreitos com as outras esferas da vida coletiva. 

Ou, como informa Kitto: “Os verdadeiros cultos olímpicos baseavam-se na ideia de 

um deus que protegia a tribo, o Estado ou a família, e tomava o hóspede ou o suplicante a seu 

cuidado; o deus estava, na realidade, intimamente ligado à organização social.” 29 

Burkert enfatiza a dupla presença, imprescindível, do rito e do mito como elementos 

imbricados e constituintes da religião cívica: 

 

Ao investigador da Religião grega esta religião apresenta-se-lhe sob a forma dupla do 

ritual e do mito. Não existem fundadores da religião ou documentos da revelação, não há 

organizações de clero ou de monges. A religião encontra-se legitimada enquanto tradição que 

se comprova, a ela mesma, com a força incisiva da persistência que passa de geração para 

geração. (...) No ritual “sagrado”, é incluída a exortação de forças invisíveis, que são 

                                                 
26 Jean-Pierre VERNANT, Entre mito e política, p. 40. Cf. Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de 
Freud, p. 29.  
27 Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 30. 
28 Jean-Pierre VERNANT, Mito e religião, pp. 7-8. 
29 H. D. F. KITTO, Os Gregos, p. 33. 
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interpeladas como algo pessoal que se encontra perante o homem. Nos textos que temos em 

nossa posse elas são denominadas “deuses”, theoï. O que mais há a dizer sobre elas, é-nos 

relatado pelo Mito – um complexo de narrações tradicionais. 30 

 

Burkert ainda esclarece que o mito confere fundamentação aos rituais sagrados: “(...) o 

Mito dos deuses adquire a sua relevância justamente por meio de sua ligação com os rituais 

sagrados, aos quais ele confere, não raramente, uma fundamentação, uma “Etiologia” (...).” 31 

Apresentaremos alguns aspectos da passagem da civilização micênica para a helênica, 

levando em consideração as palavras de Burkert, que nos diz: “(...) não podemos renunciar a 

um esboço da religião minoico-micênica como pressuposto daquilo que se considera ser 

grego”,32 e as de Kitto: “É esta civilização, numa fase tardia, embora imperfeitamente 

reconstituída, que serve de fundo à Ilíada.” 33  

A civilização micênica é composta de uma aristocracia de guerreiros que falava uma 

forma arcaica da língua grega, o dialeto jônico. No período micênico, a vida social se 

concentra em torno do palácio do rei, que detinha o poder religioso, político, militar, 

administrativo e econômico. Nesse sistema de economia palaciana, o rei centraliza e unifica, 

em sua pessoa, todos os elementos do poder e todos os aspectos da soberania. Ele controla e 

regulamenta os setores da vida econômica e os domínios da atividade social 34. 

O progresso da arqueologia e a decifração das tabuletas de argila encontradas nas 

ruínas dos palácios micênicos permitem que vislumbremos o que eram os Estados micênicos, 

nos dizeres de Claude Mossé: 

 

Estados centralizados em torno de um palácio onde se concentravam não apenas a 

autoridade política, militar e religiosa, mas também as atividades econômicas, enquanto eram 

acumulados nos armazéns do palácio os tributos pagos pelas populações rurais que dele 

dependiam. (...) De fato encontramos neles a existência de uma burocracia de escribas 

encarregada de manter atualizados os arquivos e a contabilidade do palácio, de uma classe de 

guerreiros profissionais e de um campesinato dependente, ainda que este campesinato fosse 

distinto, no seio das comunidades aldeãs, dos escravos do palácio e dos deuses. 35 

 
                                                 
30 Walter BURKERT, A Religião Grega das Épocas Arcaica e Clássica, pp. 35-36. 
31 Idem, Ibid., p. 36. 
32 Walter BURKERT, A Religião Grega das Épocas Arcaica e Clássica, p. 34. 
33 H. D. F. KITTO, Os Gregos, p. 35. 
34 Cf. Jean-Pierre VERNANT, As origens do pensamento grego, p. 24. 
35 Claude MOSSÉ, Dicionário da civilização grega, pp. 9-10. 
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A derrocada brusca dessa civilização, ao raiar do século XII, implica a desaparição da 

estrutura social que envolve o rei micênico como Rei Divino e, portanto, soberano em todos 

os campos dessa sociedade 36.  

Uma das consequências dessa mudança é o surgimento do confronto entre duas forças 

sociais na Grécia arcaica: o démos 37 – povo soberano – e a aristocracia guerreira. Esse 

embate acarreta a revisão dos valores religioso-aristocráticos e o desenvolvimento da 

democracia na Grécia clássica 38. Daí, a aristocracia ser o poder dos melhores ou dos 

excelentes, os áristoi, e a democracia significar o poder do démos. 

Desde seus primórdios, a cidade se organiza em pequenas vilas, onde se formam uma 

classe de agricultores e outra de artífices, e os indivíduos são remunerados pelo seu trabalho e 

tratam coletivamente dos negócios comuns. Pouco a pouco, surge uma nobreza agrária – as 

famílias, os génos, de proprietários fundiários e de guerreiros, ligadas por laços de sangue –, 

que forma a aristocracia e institui um regime escravista, como sempre fora o costume em todo 

o mundo antigo 39. 

O génos, na realidade, é mais do que uma família, é a unidade formada pela família – 

ou, a casa, oîko, constituída por pai, mãe, filhos, escravos, bens móveis e imóveis –, pelo 

parentesco de sangue e pela irmandade religiosa. É, portanto, uma unidade social, econômica, 

religiosa e de poder. Esse poder é exercido pelo chefe da família, o patriarca, ou, em grego, o 

despótes, cuja vontade é a lei e que goza do direito de vida e morte sobre os membros do 

oîkos. É o poder de alguns sobre muitos, e o regime é a oligarquia. As lutas entre os oligarcas 

criam facções em disputa pelo poder, e de seus combates surge um único vencedor, que se 

torna o tirano de Atenas 40. 

                                                 
36 Cf. Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 31. 
37 O demo, criado pela reforma de Clístenes, é um dos fundamentos essenciais da democracia ateniense. Os 
demos áticos, no interior de cada uma das dez tribos formadas por esse estadista, eram repartidos em três grupos: 
os demos urbanos, os litorâneos e os do interior. Com sua reforma, Clístenes instaura e afirma um lugar para os 
cidadãos ao torná-los iguais perante a lei. O demo constitui o âmbito de uma vida “municipal”, em que se 
manifesta uma democracia direta, no seio das assembleias, em que os cidadãos podem tomar decisões a respeito 
da vida local, do arrendamento de terras comunais, da manutenção dos santuários e da revisão de listas de 
cidadãos membros do demo e dos metecos que lá residissem. Cf. Claude MOSSÉ, Dicionário da civilização 
grega, p. 87. 
38 Cf. Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 31. 
39 Cf. Marilena CHAUI, Introdução à história da filosofia, vol. I, p. 133. 
40 Idem, Ibid., pp. 131-132. 



 

 34

No período arcaico, as famílias aristocráticas, os génos 41, os clãs, detêm, por 

privilégio, certos monopólios religiosos, em que “cada genos se afirma como senhor de certos 

ritos, possuidor de fórmulas, de narrativas secretas, de símbolos divinos especialmente 

eficazes, que lhe conferem poderes e títulos de comando.” 42 

Porém, com o passar do tempo, e, em especial, com a reforma de Clístenes, que 

reordena a Ática, é instituído o espaço político da polis propriamente dita. Clístenes retira do 

gene, pelo modo de sua distribuição no espaço, a concentração de seus poderes aristocráticos 

e oligárquicos. As construções urbanas deixam de ser agrupadas em torno de um palácio real, 

cercado de fortificações, e é a própria cidade que se cerca de muralhas, que protegem e 

delimitam, em sua totalidade, o grupo humano. E, no local onde se elevava a cidade real – 

residência privada, privilegiada –, são edificados os templos que se abrem para os cultos 

públicos 43. 

Assim, o território político-religioso da polis é formado por um conjunto que 

compreende um centro urbano e o campo. No primeiro, o local deixado livre de toda 

edificação – a agorá – é destinado à realização das assembleias, onde se tomam as decisões 

comunais.  

O surgimento da polis trará alterações marcantes em relação aos ritos. Primeiro: os 

cultos praticados e dominados por algum génos tornam-se oficiais; segundo: a proteção das 

divindades, outrora reservada aos seus favoritos, se amplia para toda a coletividade política; e 

terceiro: os objetos sagrados, conservados como talismãs de poderio nos palácios ou nas casas 

dos sacerdotes, são transferidos das mãos dos génos, e de seus santuários familiares, para o 

espaço público 44. 

Dessa forma, os templos passam a constituir o espaço público e são as primeiras 

edificações construídas nas poleis para serem a morada dos deuses políades, o que marca o 

nascimento da religião cívica 45. O público, para os gregos antigos, “é o que deve ser posto em 

comum e igualmente repartido entre os membros do grupo” 46, nos diz Vernant. 

                                                 
41 O substantivo génos designa um grupo de indivíduos ligados entre si por laços de nascimento e pela comunhão 
de uma natureza dada por nascimento, natureza que os constitui mais decisivamente que qualquer outro fator. Cf. 
Jaa TORRANO, Memória e Moîra, p. 75. 
42 Jean-Pierre VERNANT, As origens do pensamento grego, p. 49. 
43 Cf. Jean-Pierre VERNANT, As origens do pensamento grego, p. 51. 
44 Idem, Ibid., p. 58. 
45 Cf. Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 31. 
46 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 27. 
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Os templos são demarcados “segundo uma ordem religiosa” 47 e delimitam o território 

sagrado, o domínio do deus na área pública. A estátua do deus no templo anuncia a presença 

divina que protege a vida dos cidadãos e da cidade e demanda o respeito e a devoção da 

comunidade. A exuberância do Partenon, na Acrópole de Atenas, em homenagem a sua deusa 

protetora, nos dá mostra da significativa reverência aos deuses, pelos gregos 48. 

Na sociedade grega antiga, a educação é vinculada à religiosidade, uma vez que as 

narrativas míticas fazem parte da paideia e são referências de um “saber coletivo”. Esse saber 

norteia os diversos setores da vida comunitária, e a religião encontra-se, então, mesclada com 

a vida mental, social e política. A educação reveste-se, em parte, em forma de mandamentos, 

e um de seus preceitos principais é a honra aos deuses, que, ao lado da honra aos pais e aos 

estrangeiros, é incorporada às leis elaboradas e escritas dos Estados gregos para organizar a 

polis 49. 

Mantendo viva a tradição oral, que passava as narrativas míticas da poesia épica para 

as sucessivas gerações, as mulheres da família, mães e avós, além do aedo 50, se 

responsabilizam por contar as histórias míticas para seus filhos e netos, desde a mais tenra 

infância, na forma do que Platão chama de “fábulas de ama de leite” 51. Essa tradição 

transcorre fora de qualquer ensino oficial, sem transitar pelos livros, para formar uma 

bagagem de comportamentos e saberes “fora do texto”. 

Patitucci ressalta que, no momento do ingresso das crianças na escola – didaskaleion –, 

“a poesia de Homero cumpre uma dupla função” 52: aprendizagem da escrita e da leitura e, 

também, a formação do cidadão, pois o aedo é considerado “ponto de referência ímpar de 

modelos de conduta e de valores.” 53 As crianças, desde muito cedo, participam também dos 

rituais em honra aos deuses, aí incluídas as Antestérias – festas em honra a Dioniso –, e 

aprendem a respeitá-los como autoridade, elemento fundamental para a estabilização da vida 

política 54. 

                                                 
47 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, p. 43. 
48 Cf. Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 32. 
49 Cf. Werner JAEGER, Paideia, p. 23. Cf. também Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 
32. 
50 Aedo é o músico que canta e toca nos banquetes aristocráticos, e sua figura já aparece nos poemas homéricos. 
O aedo é um compositor que canta as próprias obras, diferentemente do rapsodo, que é somente um cantor de 
obra alheia. “Os rapsodos não pertenciam, provavelmente, à classe nobre.” Werner JAEGER, Paideia, p. 42. 
51 Jean-Pierre VERNANT, O universo, os deuses, os homens, p. 10. 
52 Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 32. 
53 Giuseppe CAMBIANO, Tornar-se Homem, p. 92. 
54 Cf. Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 32. 
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Assim, a religiosidade dos gregos antigos se infiltra não só no âmbito social, como 

também no doméstico 55. Todos os atos e os momentos da existência são permeados pela 

dimensão religiosa: 

 

Isso é verdade para os indivíduos, no caso de uma refeição, de uma partida para uma 

viagem, da volta ao lar, da recepção de um hóspede estrangeiro. Ocorre o mesmo no domínio 

público, no caso de uma sessão na assembleia, de uma prova no ginásio, de uma representação 

teatral. 56 

 

O privado, para os gregos, “é o que pertence a cada um propriamente, em sua 

singularidade, sua diferença” 57, afirma Vernant.  

O trânsito entre o universo político e o religioso configura, segundo Patitucci, uma 

relação dinâmica de proximidade entre o sagrado e o profano, que, para o grego, mais do que 

uma oposição marcada entre essas duas dimensões da realidade, são “graus e formas múltiplas 

de sagrado”, como nos diz Vernant: 

 

Ao sagrado definido por seu pertencimento pleno à esfera divina: os templos, os 

objetos de cultos, as estátuas, os deuses, os bens e os lugares que lhes são reservados, opõe-se 

o que é diretamente utilizável pelos homens, de que eles podem livremente dispor, não tanto 

porque se trata de realidades em si mesmas profanas, e sim porque os humanos puseram-se, 

com relação a elas, em dia com os deuses e que as usam conforme as normas religiosas 

estabelecidas. 58 

 

Assim, a esfera divina tem ascensão sobre a humana, na medida em que a vida dos 

homens está relacionada aos deuses, como nos diz Patitucci:  

 

Em tal contexto, todo rito religioso é, por exemplo, um ato social, porque o espaço do 

sagrado envolve o espaço do profano, onde os cidadãos se reconhecem pertinentes a 

determinada comunidade, onde os laços entre eles são renovados e reforçados pela experiência 

religiosa comum – comum aos homens e comum a homens e deuses. 59 

 

                                                 
55 Cf. Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 33. 
56 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, pp. 42-43. 
57 Idem, Ibid., p. 27. 
58 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 74.  
59 Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 33. 



 

 37

Para Patitucci, evidenciamos um intercâmbio, e não uma oposição, entre a natureza e o 

sobrenatural. O grego antigo experimenta o sagrado como uma força que emana tanto dos 

poderes sobrenaturais da divindade como da natureza e da ordem social que sofrem 

intervenção do poder sobrenatural 60. Essa força pode manter a ordem e a harmonia, mas 

também pode ser disruptiva, violenta e destruidora. A experiência do sagrado como força é 

dada pela etimologia do termo heiròs – “sagrado” –, palavra grega ligada, provavelmente, a 

uma raiz indo-europeia, que significa “forte” 61. 

Dessa forma, prossegue Patitucci, “o grego antigo cuidava, então, de não ficar em falta 

com os deuses” 62, de apaziguar a força divina e torná-la benfazeja para os humanos, por meio 

dos rituais, principalmente os sacrificiais. O rito é um elemento fundamental da religião grega 

da época, pois representa a convivência entre os homens e os deuses, a manutenção da 

religiosidade; por meio dele “se celebra e se assegura a relação positiva entre homens e 

poderes divinos.” 63 

Além disso, a noção de fé e de crença se assenta na adesão ao rito, pois, 

diferentemente do que ocorrerá com outras religiões, a religião grega antiga é estranha a 

qualquer forma de revelação. Ela não conhece nem profeta nem messias, tampouco um 

conjunto teológico e um corpo de doutrinas que formam o credo; não há casta sacerdotal nem 

igrejas que unifiquem e delimitem as crenças e guiem os fiéis: 

 

Esta tradição religiosa feita de narrativas lendárias, de atos cultuais (particularmente 

os ritos sacrificiais), de representações figuradas do divino (especialmente a grande estátua 

antropomórfica que encarna a presença do deus em seu templo), não tem um carácter 

dogmático. Desprovida de uma casta sacerdotal, de uma Igreja ou de um clero especializado 

(os sacerdócios são magistraturas e toda magistratura possui um carácter religioso), ela não 

conhece nenhum livro sagrado no qual a verdade se encontraria fixada para sempre. Não 

implica um credo que impõe aos fiéis um conjunto de crenças indiscutíveis. 64 

 

Burkert nos diz que o ritual “é sagrado na medida em que toda omissão ou 

interferência desencadeiam um profundo temor e implicam sanções”.65 Assim, a negligência 

                                                 
60 Cf. Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, pp. 33-34. 
61 Mario VEGETTI, Os homens e os deuses, p. 234. 
62 Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 34. 
63 Mario VEGETTI, Os homens e os deuses, p. 235. 
64 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, pp. 236-237. 
65 Walter BURKERT, A Religião Grega das Épocas Arcaica e Clássica, p. 35. 
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no cumprimento dos ritos – honras aos deuses – ou a ocorrência de outro tipo de impiedade – 

como roubo de oferendas, ataque à imagem divina –, atos que representam violação das leis 

divinas e do sagrado –, acarretam o fenômeno do miasma – conspurcação, desonra, mácula, 

mancha –, ou seja, aquilo que os gregos consideram uma contaminação pela impureza do ato 

cometido, agora, dirigida para toda a comunidade 66.  

Essa contaminação ultrapassa a ordem política e jurídica, em função da gravidade do 

ato, ou melhor, é como se esse ato atingisse a ordem que está além do humano – a ordem 

divina –, e provoca um verdadeiro drama na comunidade, principalmente no caso de 

homicídio, conforme encontramos nas narrativas trágicas das famílias míticas dos átridas e 

dos labdácidas: 

 

A contaminação é uma culpa que ultrapassa os limites da ordem jurídica e moral: faz 

recair sobre o culpado a vingança divina e difunde-se quer no espaço envolvendo a 

comunidade que o alberga (quem expia as culpas de Agamémnon e de Édipo são o exército 

dos Gregos e a cidade de Tebas, com a “pestilência” que lhes é enviada pelos deuses), quer no 

tempo, atingindo implacavelmente os descendentes do contaminado, como aconteceu às 

famílias dos Labdácidas e dos Átridas. 67 

 

Porém, o miasma não se limita somente a esse tipo de drama: ele abrange os atos 

ímpios, como ocorreu com Sócrates, condenado à pena de morte. 

Se, no período arcaico, o contágio recaía somente sobre a vítima e os familiares do 

assassino, a partir do desenvolvimento da polis, o ato homicida não mais se restringe à esfera 

dos génos, e o assassino passa a ser objeto de impureza para toda a comunidade: 

 

O assassínio deixa de ser uma questão privada, um ajuste de contas entre gene; à 

vingança de sangue, limitado a um círculo estreito, mas obrigatório para os parentes do morto 

e que pode engendrar um ciclo fatal de assassínios e de vinganças, substitui-se uma repressão 

organizada no quadro da cidade, controlada pelo grupo e onde a coletividade se encontra 

comprometida como tal. 68 

 

A recuperação da harmonia, homónoia, entre o universo divino e o humano, após um 

ato criminoso, é feita por meio de uma expiação, em que o criminoso deve ser banido da 

                                                 
66 Cf. Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 34. 
67 Mario VEGETTI, Os homens e os deuses, p. 236. 
68 Jean-Pierre VERNANT, As origens do pensamento grego, pp. 79-80. 
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comunidade para impedir a contaminação. Ou, no caso de a contaminação já ter ocorrido, para 

evitar que um mal maior venha acometer a comunidade, como foi a expulsão de Édipo de 

Tebas. Para Vernant: 

 

Essa universalização da condenação do crime, o horror inspirado doravante por toda 

espécie de assassínio, a obsessão do miasma que pode representar para uma cidade, para um 

território, o sangue derramado, a exigência de uma expiação que é ao mesmo tempo uma 

purificação do mal – todas essas atitudes estão ligadas ao despertar religioso que se manifesta 

nos campos pelo progresso do dionisismo (...). 69  

 

Vernant acena, portanto, para a confluência entre o masma, a katharsis e Dioniso, 

tríade marcante na religião e cultura gregas. 

O indivíduo contaminado deve ser submetido aos rituais de purificação, katharsis, 

com o intuito de realizar uma limpeza. Nos casos mais graves, como os de assassinato, os 

ritos podem ser dirigidos pelos sacerdotes de Apolo, considerado o deus purificador, o 

kathartès. Segundo Vernant: 

 

Antes de promulgar as penas repressivas, os legisladores querem agir preventivamente 

sobre os maus por uma magia purificante, que utiliza a virtude calmante da música e da 

palavra cantada; o criminoso é apresentado como um “possesso”, um furioso enlouquecido 

por um mau daimon, encarnação de uma impureza ancestral. Nessa alma perturbada, enferma, 

a cátharsis mágica do legislador faz voltar a ordem e a saúde, do mesmo modo que os ritos 

purificatórios (...) restabelecem, na cidade conturbada pelas dissensões e pelas violências, 

causadas por crimes antigos, a calma, a moderação, a homónoia. 70 

 

Com o desdobramento do miasma, surge uma distinção feita recentemente por alguns 

antropólogos norte-americanos, isto é, a “cultura da vergonha” – medo da perda da honra 

pública –, predominante na sociedade descrita por Homero, é substituída, de forma gradual e 

incompleta, pela “cultura da culpa” 71, em que o sentimento de culpabilidade é intensificado 

pelo horror ao míasma, que, por sua vez, aumenta a demanda por purificação por meio dos 

rituais – katharsis. Assim, o Édipo de Homero, após a descoberta de seu erro, continua a 

reinar em Tebas, para depois morrer numa batalha, mas é enterrado com as honras de um rei, 

                                                 
69 Jean-Pierre VERNANT, As origens do pensamento grego, p. 80. 
70 Idem, Ibid., p. 82. 
71 E. R. DODDS, Os gregos e o irracional, p. 26. 
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ao passo que, no Édipo trágico, de Sófocles, Édipo “se torna um pária conspurcado por seu 

crime (...).” 72 

Cabe diferenciar, conforme afirma Dodds, que a conspurcação não tem origem no 

interior do homem, na sua consciência, ou, na sua vontade, como o pecado cristão, mas é uma 

“consequência automática de uma ação; ela pertence ao mundo exterior dos eventos (...).” 73  

A ação humana, sua consequência, sua responsabilidade e os dilemas da cidade, 

advindos da mudança de tratamento dado ao homicídio, serão fonte de reflexão somente mais 

tarde, com o poeta trágico. Na Orestia, de Ésquilo, por exemplo, se fazem presentes as 

tensões entre o humano e o divino. O ato de vingança pessoal não é mais tolerado. Com a 

fundação de um tribunal civil, o ato de Orestes passa a ser julgado. 

Além disso, Aristóteles, em sua Poética, ressalta que a tragédia tem como efeito a 

katharsis – efeito de purificação das emoções de terror e piedade que as encenações trágicas 

despertam no público,74 o que será desenvolvido mais adiante. 

Assim, vemos que a tragédia se desenvolve no contexto da “cultura da culpa”, em que 

o herói trágico é marcado por sua responsabilidade perante a própria ação. Na Atenas do 

século V, ocorre a construção do conceito de responsabilidade individual, superando-se a 

imposição da punição aos familiares e à descendência do criminoso. 

 

1.2.1 Mito, deuses e heróis 

 

Igualmente importantes, além dos rituais, indicado por Burkert, que entrelaça a 

religião, a literatura e a tragédia, são os mitos, enunciados por Vernant como o “breviário” 75 

das crenças, como o saber coletivo de um grupo. 

Nesse percurso, somos levados a nos interrogar: o que é um mito? Ou, mais 

exatamente, o que é um mito grego? Qual é seu estatuto? Se são relatos, como se 

estabeleceram, se transmitiram e conservaram? 

No princípio era o mythos. A palavra “mito” tem sua origem grega em mythos, que 

deriva do verbo mytheio, “contar”, “narrar”, e de mytheo, “contar”, “conversar”. 

Na Grécia arcaica, de meados do século VIII ao VII a.C., o sentido primordial do 

termo mythos era palavra ou discurso, atrelado a uma narrativa ligada aos deuses e heróis. Na 
                                                 
72 E. R. DODDS, Os gregos e o irracional, p. 43. Cf. Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, 
p. 36. 
73 E. R. DODDS, Os gregos e o irracional, p. 43. 
74 ARISTÓTELES, Poética, p. 74. 
75 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 200. 



 

 41

literatura grega, mythos surge com o sentido de história ou narrativa a ser transmitida por 

meio da palavra. O narrador, um poeta/aedo escolhido pelos deuses, tem a palavra sagrada, 

pois advinda de uma revelação divina e, portanto, tomada como verdade. 

Alguns pensadores sustentam que na Grécia arcaica mythos e logos não se opunham; 

ambos se referiam a um relato sagrado transmitido oralmente, ao pé do ouvido, pela geração 

precedente à vindoura. Na Ilíada, por exemplo, palavra e logos aparecem como sinônimos. É 

somente a partir do advento da filosofia helênica, no século IV a.C., que se instaura uma 

antinomia entre os termos mythos e logos – argumentação racional. 

Em sua Poética, Aristóteles nos mostra a ambiguidade etimológica em que está 

inserida a palavra grega mythos, que se refere a uma fabulação com intervenção de 

construções imaginárias, a um relato, a uma estória, ao mesmo tempo, que concerne ao 

arranjo dos fatos fabulosos, ao modo como os fatos se enredam 76. 

O mito é, assim, um termo múltiplo desde sua raiz na língua grega e se presta a 

designar as composições de diversos gêneros literários – o épico, o lírico e o dramático –, os 

relatos históricos, as lendas da tradição oral, bem como sua ordenação, isto é, os tipos de 

relação que se estabelecem entre os elementos constitutivos dos relatos. 

Aristóteles, na mesma obra, situa o mito na interseção entre o universal e o singular, 

entre a estrutura e sua atualização. É, portanto, passível de construção, reconstrução e 

atualização. 

A ambiguidade etimológica retrata, também, a ambiguidade de sentido presente nos 

relatos míticos em que o significado não pode ser visto como unívoco e fixo, o que delimita 

um firme propósito de não considerarmos o mito um arquétipo. 

Lembra Vernant que as crenças não se encontram em livros sagrados, mas são 

contadas por meio de narrativas; para Burkert, “a religião encontra-se legitimada enquanto 

tradição que se comprova, a ela mesma, com a força incisiva da persistência que passa de 

geração para geração.” 77  

Na Grécia Antiga, portanto, durante muito tempo, as narrativas orais das histórias dos 

deuses e dos heróis, os mýthoi, foram passadas e mantidas, de geração em geração, pelas 

mulheres da família – mães e avós – e pela tradição poética dos aedos, ou seja, o canto dos 

poetas em público, o que configura a estreita ligação entre o mito e o aedo – o poeta-cantor – 

e a gênese da conexão entre a religião e a literatura. Posteriormente, essas narrativas são 

                                                 
76 ARISTÓTELES, Poética, pp. 76-80. 
77 Walter BURKERT, A Religião Grega das épocas arcaica e clássica, p. 36. 
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fixadas por escrito em forma canônica no século VI a.C. com Homero, Hesíodo – enfim, com 

a tradição épica. 

Uma obra de arte épica pode comportar a narração de diversos mitos, ou mesmo 

relatar várias partes de um mito que se realizam simultaneamente. É por essa razão que, 

segundo Aristóteles, “a epopeia não tem limite de tempo.” 78 

Ao ingressarem na escola, as crianças aprendem Homero e Hesíodo de cor, pois a 

paideia consiste em ensinar temas, junto com os demais, concernentes ao que chamamos de 

religião: os deuses, os heróis, as descrições do culto, alguns pensamentos morais sobre 

hospitalidade, justiça, aqueles que são castigados por Zeus, etc.79. Platão chega a dizer que, 

por meio da obra de Homero, se aprende a ser carpinteiro, chefe guerreiro e navegador.  

O mito se apresenta como um relato vindo do fim dos tempos e que já existiria antes 

que um contador iniciasse sua narração. Nesse sentido, o relato mítico não resulta, 

exclusivamente, da invenção individual nem da fantasia criadora, mas da transmissão e da 

memória. Além disso, Vernant salienta que o mito está intimamente inserido numa tradição: 

 

Ele se inscreve numa tradição; quer se amolde a ela com exatidão, quer se afaste em 

algum ponto, é sustentado por ela, apoia-se nela e deve referir-se a ela, pelo menos 

implicitamente, se quiser que sua narrativa seja entendida pelo público. Louis Gernet já o 

assinalou: mesmo quando parece inventar tudo, o narrador trabalha respeitando a linha de uma 

“imaginação lendária” que tem seu modo de funcionamento, suas necessidades internas, sua 

coerência. 80 

 

Assim, memória, oralidade e tradição são as três condições de existência e preservação 

do mito; o mito só sobrevive se for contado e cantado, de geração em geração, na vida 

cotidiana. Esse laço, íntimo e funcional, com a memorização aproxima o mito da poesia. A 

esse respeito, a epopeia homérica é exemplar, conforme Vernant: 

 

Para tecer seus relatos sobre as aventuras de heróis lendários, a epopeia opera 

primeiro como poesia oral, composta e cantada diante dos ouvintes por gerações sucessivas de 

aedos inspirados pela deusa Memória (Mnemosýne). Só mais tarde é que será objeto de uma 

redação, cujo objetivo é estabelecer e fixar o texto oficial. 81 

                                                 
78 ARISTÓTELES, Poética, p. 73. 
79 Cf. Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 201. 
80 Jean-Pierre VERNANT, Mito e religião na Grécia Antiga, p. 25. 
81 Idem, O universo, os deuses, os homens, p. 12. 
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Ainda, segundo Vernant, “se não existissem todas as obras da poesia épica, lírica, 

dramática, poder-se-ia falar de cultos gregos no plural, mas não de uma religião grega.” 82 

Cabe salientar que os poetas trágicos se encontram aí incluídos. 

Nesse momento, desponta uma problemática para o historiador das religiões: essas 

narrativas poéticas, esses relatos dramatizados e cantados seriam considerados documentos de 

ordem religiosa ou teriam valor puramente literário? Ou, os mitos e a mitologia, nas formas 

que a civilização grega nos oferece, devem ser vinculados ao domínio da religião ou ao da 

literatura? Ou de ambos? 

Cabe refletir que a compreensão da religião e da literatura gregas deve levar em conta 

a interseção entre essas duas esferas, pois separá-las levaria a entender o mito como pura 

ficção ou boa literatura, e, dessa forma, operaríamos uma redução na compreensão da 

experiência religiosa grega e desqualificaríamos sua noção de divino, como, infelizmente, 

fazem muitos comentadores 83. 

Os relatos míticos dos aedos adquirem permanência, por meio da escrita, por volta do 

século VI a.C. e se transformam no legado religioso comum da Hélade. 

As narrativas míticas de Homero e Hesíodo, ambos da tradição poética épica, 

adquirem valor quase canônico, embora houvesse outros poetas e outras versões dos mitos 

relatados por eles, e se tornam o modelo e a fonte, na Grécia Antiga, não só para as literaturas 

seguintes, a lírica e a trágica, como também para a filosofia e para a vida política e espiritual 

do povo 84. 

A época arcaica, no sentido historiográfico da palavra “arcaica”, designa a composição 

de canções hesiódicas “quando o pensamento racional começa a pré-figurar-se.” 85 

Homero, em especial por meio da extraordinária revolução intelectual da Ilíada, é 

considerado o primeiro poeta épico que dá à religião grega a sua forma histórica.86 As 

epopeias homéricas – a Ilíada e a Odisseia 87 – evidenciam, ao longo das suas respectivas 

narrativas, as características e as peculiaridades do modo de viver dos habitantes da Grécia 

                                                 
82 Jean-Pierre VERNANT, Mito e religião na Grécia Antiga, p. 16. 
83 Idem, Ibid., p. 17. 
84 Cf. Jean-Pierre VERNANT, Mito e religião na Grécia Antiga, p. 16. 
85 Jaa TORRANO, Ouvir ver viver a canção, p. 15. 
86 Mário VEGETTI, O Homem e os deuses, p. 237. 
87 A datação precisa da composição das epopeias homéricas é motivo de controvérsia entre os estudiosos da 
épica grega. Seu início pode ser localizado no século XIII a.C., cf. Sinclair HOOD, A pátria dos heróis, p. 138; 
Finley a localiza entre os séculos VIII e VI a.C., cf. Moses FINLEY, O mundo de Ulisses, p. 14; e, entre essas 
duas posições, para muitos autores ela se situa entre os séculos IX e VIII-VII a.C.. 
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arcaica, no momento histórico em que se inicia o processo de desenvolvimento de suas 

cidades-Estados. 

Homero estabelece, por meio da sua poesia, a visão olímpica da existência, expressão 

imediata do deus Apolo de Delfos, que, enquanto princípio ético, se caracteriza como uma 

conduta que respeita a individualidade, viabilizada pelo autoconhecimento e pela manutenção 

da serenidade, pois os antigos gregos preconizam a “justa medida” – disposição valorativa 

que requer a presença da proporção e da moderação em todas as circunstâncias da vida. 

A visão de mundo homérica, tal como expressa em sua narrativa poética, já enuncia de 

forma intuitiva o estabelecimento social da disciplina ética apolínea, pois a relação intrínseca 

entre a beleza plástica e a harmonia do ânimo se encontra na sabedoria de vida legada por 

Homero ao antigo grego. 

Em prol da instauração da harmonia na ordem social, os códigos da justiça da Hélade 

preconizam que todo grego deve seguir rigorosamente as prédicas apolíneas: “Nada em 

excesso” e “Conhece-te a ti mesmo”, inscritas no pórtico de delfos, com a finalidade de obter 

a garantia de consolidação da justiça entre os homens. Pois o ato de respeitar os limites 

individuais implica, necessariamente, o respeito pela propriedade e pelos direitos sociais do 

próximo. 

As regras apolíneas deveriam proporcionar a estabilidade e a segurança de um mundo 

sustentado pelo apego aos aspectos ordenados da natureza, perante a qual se passa a viver em 

estado de respeitabilidade e harmonia. 

Dodds, nesse sentido, nos diz: 

 

Sem delfos, a sociedade grega mal teria conseguido suportar as tensões às quais estava 

sujeita a era arcaica. A esmagadora atmosfera de ignorância e de insegurança humanas, o 

horror do phthonos divino e do miasma –[,] o peso acumulado de tudo isso teria sido 

insuportável sem a segurança que um conselheiro divino onisciente poderia oferecer, 

segurança de que por detrás do caos aparente havia conhecimento e finalidade. 88 

 

Depois Hesíodo, inspirado em Homero, organiza as gerações divinas e sistematiza a 

escrita do panteão olímpico, na sua obra Teogonia, a qual, embora tenha como inspiração o 

modelo épico de Homero, não pode ser tomada como obra épica propriamente dita. 

Hesíodo, pequeno cultivador, viveu na Beócia, no período anterior ao regime da 

cidade, provavelmente no final do século VIII ou começo do século VII a.C. O poeta canta e 
                                                 
88 E. R. DODDS, Os gregos e o irracional, p. 81. 
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conta sobre a genealogia divina em sua Teogonia, que sofre forte influência da Ilíada e da 

Odisseia, de Homero. Iremos nos ater, somente, aos deuses primordiais. 

A primeira palavra que se pronuncia nesse canto sobre o nascimento dos deuses e do 

mundo é “Musas”, pois “elas são o princípio do canto, tanto no sentido inaugural como no 

dirigente-constitutivo (da arkhé).” 89 As nove musas, Forças do Canto, são filhas de Memória 

e Zeus, em sua quinta união. A frase fundamental para Hesíodo é a das Musas, ao revelarem 

que falam a verdade, mas que também mentem, se for necessário. Na expressão de Hesíodo, 

as Musas cantam as aparições – alétheia – e também os simulacros das aparições – léthe: 

 

Pastores agrestes, vis infâmias e ventres só, 

sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos 

e sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações. 90 

 

Em seguida, Hesíodo apresenta as três Forças Primordias, Khaós, Gaîa e Éros e 

esclarece que nem o universo nem o que existe nele foram criados pelos deuses gregos; pelo 

contrário, universo, deuses e homens nascem juntos, num movimento de diferenciação das 

potências primordiais. Hesíodo faz um relato dos primórdios de um processo complexo que 

dará origem ao cosmo e às divindades que o presidirão: 

 

Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também 

Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre, 

dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado,  

e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias, 

e Eros: o mais belo entre Deuses imortais, 

solta-membros, dos Deuses todos e dos homens todos 

ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. 91 

 

No princípio era o caos. No início de tudo, o que primeiro existe é o Abismo, Kháos 

para os gregos. Caos é um vazio escuro, onde nada se distingue: “Espaço de queda, vertigem e 

confusão, sem fim, sem fundo” 92. Portanto, na origem há apenas esse Caos, abismo cego, 

noturno, ilimitado. 

                                                 
89 Jaa TORRANO, Musas e ser, p. 21. 
90 HESÍODO, Teogonia, vv. 26-28, p. 103. 
91 Idem, Ibid., vv. 116-120, p. 109. 
92 Jean-Pierre VERNANT, O universo, os deuses, os homens, p. 17. 
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Depois aparece a Terra, Gaîa para os gregos. Embora seja no seio de Caos que emerge 

a Terra, esta representa, em certos aspectos, o seu contrário, pois a Terra não é mais o espaço 

de queda escuro, indefinido, ilimitado, mas uma forma distinta, separada, precisa. Assim, à 

confusão e à tenebrosa indistinção de Caos opõem-se a nitidez, a firmeza e a estabilidade de 

Gaia, que é eterna. É possível defini-la como o lugar onde os deuses, os homens e os animais 

podem andar com segurança. Ela é o chão do mundo.  

Entretanto, nas profundezas da Terra, há o Abismo. De certa forma, o que existe na 

base de Gaia, sob seu solo firme e sólido, é sempre o Abismo, o Caos. A Terra que surgiu do 

Caos, a ele se liga em suas profundezas. O Caos evoca, para os gregos, uma espécie de névoa 

opaca em que todas as fronteiras perdem nitidez. No mais profundo da Terra encontra-se esse 

aspecto caótico original. Ela é a Terra negra. Os adjetivos que a definem nos relatos são 

similares àqueles com que se faz referência ao Abismo. 

A Terra constitui essa morada que é o cosmo, mas não tem só essa função. Ela 

engendra e alimenta todas as coisas, salvo certas entidades de que falaremos mais adiante e 

que se originam do Caos. “Gaia é a mãe universal.” 93 Florestas, montanhas, grutas 

subterrâneas, ondas do mar, vasto céu, é sempre Gaia, a Mãe-Terra, de onde eles nascem. A 

Terra se lança para o alto e desce às profundezas. 

Após Caos e Terra aparece Éros, que os gregos mais tarde chamarão de “o velho 

amor”, representado nas imagens com cabelos brancos: é o Amor primordial. Nesses tempos 

longínquos ainda não há masculino e feminino, não há seres sexuados. O Eros primordial não 

é aquele que surgirá mais tarde, com a existência dos homens e das mulheres, dos machos e 

das fêmeas. Nesse momento, o problema é “acasalar os sexos contrários, o que implica 

necessariamente o desejo de cada um e uma forma de consentimento.” 94 

Khaós é uma palavra neutra, e não masculina. Gaîa, a Mãe-Terra, é evidentemente 

feminina. Mas quem ela pode amar fora de si mesma, já que está sozinha, ao lado de Caos? O 

Éros que aparece em terceiro lugar não é o que preside os amores sexuados. O primeiro Eros 

expressa um impulso no universo. Da mesma forma que Terra vem de Caos, de Terra brotará 

o que ela tem em suas profundezas. Terra vai parir sem precisar se unir a ninguém. Ela dá à 

luz o que nela existe de forma obscura. 

Terra engendra, em primeiro lugar, um personagem muito importante, Ouranós, Céu, 

e até mesmo Céu estrelado, igual a si mesma, uma réplica tão sólida e tão firme como ela. 

Então, Urano, que possui o mesmo tamanho que Terra, se deita sobre ela, e ao fazê-lo mantém 
                                                 
93 Jean-Pierre VERNANT, O universo, os deuses, os homens, p. 18. 
94 Idem, Ibid., p. 19. 
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uma noite contínua. Terra e Céu constituem dois planos superpostos do universo, um chão e 

uma abóboda, um embaixo e outro em cima que se cobrem completamente.  

Depois, Terra traz ao mundo Pontós, a água, a Onda do Mar, palavra masculina em 

grego, que a completa e se insinua dentro dela, limitando-a na forma de vastas superfícies 

líquidas. Mas Onda do Mar é, também, pura liquidez, fluidez disforme e inapreensível: suas 

águas, indistintas e confusas, se misturam a Terra. Na superfície Pontós é luminoso, porém, 

em suas profundezas, a escuridão é total, o que o vincula, como a Terra, ao Caos.  

Pela sua força íntima, sem se unir a ninguém, Terra desenvolve o que já está dentro de 

si e que, ao sair dela, se torna seu duplo e seu contrário.  

Assim, temos o mundo constituído por três entidades primordiais: Khaós, Gaîa e Éros, 

que surgem de maneira autônoma, e, em seguida, por duas entidades paridas por Terra: 

Ouranós e Pontós. Essas entidades são, ao mesmo tempo, forças naturais e divindades. Gaia é 

a terra onde pisamos e andamos e, ao mesmo tempo, é uma deusa. Ponto representa as ondas 

do mar e constitui também uma força divina, à qual pode se prestar culto. A partir daí, surgem 

relatos e histórias violentas e dramáticas. 

A multiplicação da união das forças primordiais produz os primeiros elementos que 

compõem o mundo: céu, mar, dia, noite, trevas, éter. No transcorrer do processo cosmológico, 

aparecem as gerações divinas, em três linhagens, numa disputa entre si pela soberania. 

Após Gaia, divindade poderosa, Mãe-Terra, produzir Urano, seu correspondente exato, 

sua duplicação, seu duplo simétrico, temos a presença de um casal de contrários, de um 

macho e uma fêmea. Urano é o Céu e Gaia é a Terra. Na presença de Urano, Amor age de 

outro modo. Urano primordial não tem outra atividade além da sexual: deitar-se sobre Gaia, 

incessantemente. Ele só pensa nisso, ele só faz isso. Então, nem Gaia nem Urano produzem 

sozinhos o que cada um possui dentro de si, mas da conjunção dessas duas forças nascem 

seres diferentes, os seis Titãs e suas seis irmãs, as Titânidas. O caçula dos Titãs é Krónos, 

astuto e cruel, chamado “Crono dos pensamentos marotos.” 95 Crono casa-se com Reia, com 

quem gera três filhos, e o último deles, o caçula, será Zeus. Crono, que não hesitou em cortar 

as partes sexuais de seu pai, disputará o poder com seu filho Zeus. 

A teogonia – origem dos deuses – e a cosmologia atingem sua forma definitiva com o 

surgimento de Zeus, em latim deus, que, ao se tornar soberano, completa o quadro divino e o 

da origem do universo 96. Assim, no topo do Olimpo, dominando o universo, encontramos 

Zeus soberano, senhor do Céu, Pai dos deuses e dos homens, com sua esposa legítima, a 
                                                 
95 Jean-Pierre VERNANT, O universo, os deuses, os homens, p. 21. 
96 Cf. H. D. F. KITTO, Os Gregos, p. 32. 
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irascível Hera, a rainha, sua própria irmã. Depois, os dois irmãos do príncipe: Posídon, senhor 

de todas as águas, dos rios, do mar, do rio Oceano cujo fluxo cerca o mundo, abalador do 

solo, senhor dos cavalos; e Hades, cujo destino é reinar sobre o mundo subterrâneo e o povo 

dos mortos, nas Trevas que a luz do dia jamais atravessa 97. 

Logo, segundo essa visão, no início era o caos, a desordem, e deste caos se destaca um 

poder soberano que institui a ordem. Nesse sistema, as ideias de poder e potência eram 

fundamentais. A narrativa mostra que, em um mundo em que potências, forças, poderes se 

opõem e lutam entre si, em um dado momento um soberano mais poderoso do que os outros 

impõe sua lei. Zeus é a expressão suprema do exercício de poder. Toda a cosmogonia, na 

versão de Hesíodo, converge e se centra na assunção da realeza universal por Zeus. Este reúne 

elementos fundamentais de soberania que o distinguem dos seus antecessores porque “nele e 

por ele, em sua realeza, a potência e a ordem, a violência e o direito, reconciliados, conjugam-

se.” 98 A Teogonia é, em verdade, um hino às façanhas e excelência guerreira de Zeus. Sua 

soberania fixa a ordem do mundo, uma ordem que já aparecia em Homero, mas que em 

Hesíodo “atinge o auge na grandiosa imagem de Zeus na poesia de Ésquilo.” 99 

A partilha das honras, isto é, o que é destinado aos homens e aos deuses, e a 

distribuição dos lotes são os temas centrais da Teogonia hesiódica, destaca Jaa Torrano 100, 

conforme a súplica, que finaliza o hino às Musas, quando Hesíodo pede a elas que cantem 

como os deuses “dividiram a opulência e repartiram as honras” 101. Essa divisão da opulência 

e partilha das honras define a configuração do mundo divino e do humano, e significa o 

advento de cada Deus olímpico e seu domínio, feito pela justiça de Zeus, após ser empossado. 

E, estabelecida a partilha, cada divindade não permite intervenções em seu domínio. É Zeus 

que destina as funções e atribuições específicas que constituem o valor e o poder de cada 

Deus: 

 

Que tem um âmbito próprio, uma constelação de acontecimentos que o envolve, um 

elenco de noções ou de lendas associadas a ele; cada Deus é uma dimensão divina de 

existência, cada Deus é um particular mundo divino, com suas experiências, seus eventos e 

vivências prototípicos. 102 

                                                 
97 Cf. Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 231. 
98 Albin LESKY, História da Literatura Grega, p. 31. 
99 Idem, Ibid., p. 120. 
100 Cf. Jaa TORRANO, Três fases e três linhagens, p. 51.  
101 HESÍODO, Teogonia, v. 112, p. 109. 
102 Jaa TORRANO, Epílogo, p. 95. 
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O mito grego carrega uma multiplicidade de representações que, por sua vez, se 

desdobra numa diversidade de relações, ou seja, o mito comporta uma miríade de versões – o 

mar sem-fim do presente. O deus que representa o poder supremo no Olimpo precisa respeitar 

o domínio de outra divindade, mas pode decidir o que fazer sem consultar os outros deuses, 

pois “Zeus de um lado, todos os olimpianos reunidos do outro, é Zeus que prevalece.” 103 

Assim, a organização da religião grega é complexa na medida em que dela foi 

excluído o recurso a um código de leitura único para todo o sistema. Embora um deus grego 

se defina pelo conjunto de relações que o une e o opõe às outras divindades do panteão, as 

estruturas teológicas evidenciadas são demasiado múltiplas e diversas para poder integrar-se 

no mesmo esquema dominante. 

 

Segundo as cidades, os santuários, os momentos, cada deus entra numa rede variada 

de combinações com os outros. Esses reagrupamentos de deuses não obedecem a um modelo 

único privilegiado; eles se ordenam numa pluralidade de configurações que não se superpõem 

exatamente, mas sim compõem um quadro de várias entradas, de eixos múltiplos, cuja leitura 

varia em função do ponto de partida considerado e da perspectiva adotada. 104 

 

Assim, a tarefa do historiador da religião grega revela-se muito mais árdua do que o 

das religiões indo-europeias, pois estas possuem como sustentáculo do edifício religioso o 

esquema das três funções de soberania, guerra e fecundidade, que confere ao conjunto da 

construção uma unidade de que a religião grega é desprovida. 

Homero, na Ilíada, já delineia as prerrogativas próprias a cada deus, bem como os 

traços humanos que correspondem ao divino, ou seja, ao herói. Ele mostra que o universo 

divino e o humano estão entrelaçados numa combinação em que as forças se equilibram e se 

ajustam, contudo, no limite, há sempre a prevalência da divina. Trata-se de um vínculo 

estreito e forte, já que os homens têm a proteção divina, mas, ao mesmo tempo, frágil e 

incerto, pois essa proteção não é nem absoluta nem incondicional. 

Uma das características fundamentais dos deuses gregos é que suas ações e decisões 

são determinadas pelas Moiras, filhas da Noite e divindades do destino que estão acima deles. 
As Moiras gregas, quase cegas, são três irmãs chamadas Cloto, Láquesis e Átropos que, por 

tecerem os destinos humanos, são as responsáveis pela sorte ou o azar dos homens, 

especialmente pela duração da vida de uma pessoa e seu quinhão de atribulações e 

                                                 
103 Jean-Pierre VERNANT, Mito e religião na Grécia Antiga, p. 31. 
104 Idem, Ibid., p. 30. 
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sofrimentos. Elas tecem belas tapeçarias em que cada fio representa a vida de um indivíduo, e 

cada fio cortado significa a morte. Cloto, nome que em grego significa “fiar”, é a fiandeira, a 

que tem nas mãos o fio do destino humano, a que tece a teia da vida ao segurar o fuso e puxar 

o fio da vida – daí sua função de presidir o nascimento; Láquesis, que em grego se traduz-se 

por “sorte”, é a que enrola e põe o fio no fuso para tecer a trama do destino humano – é a 

responsável pelo casamento; e Átropos, que significa “sem volta”, “inflexível”, corta 

implacavelmente o fio que representa quem morrerá, e sua função é presidir a morte. As 

várias versões apresentam as Moiras como filhas do Caos, de Érebo ou, ainda, de Têmis e 

Zeus.  

Na mitologia grega, Moira, no singular, designa o destino. Na Ilíada, representa uma 

lei que paira soberana sobre deuses e homens, pois nem mesmo Zeus está autorizado a 

transgredi-la sem interferir na harmonia cósmica. Homero nos mostra que “homem nenhum, 

porém, foge à Moira, mau ou bom, desde o dia em que nasce” 105. Na Odisseia, aparecem as 

fiandeiras.  

Esse mito grego predominou entre os romanos, a tal ponto que os nomes individuais 

latinos das entidades caíram em desuso e, entre eles, as Moiras são conhecidas por Parcas, 

chamadas Nona, Décima e Morta. Os poetas da Antiguidade descrevem as Moiras como 

velhas de aspecto sinistro, de grandes dentes e longas unhas. Nas artes plásticas, ao contrário, 

elas aparecem representadas quase sempre como lindas donzelas.  

Decorre daí que os deuses gregos não detêm pleno poder nem sobre a vida deles 

próprios nem sobre a dos humanos e, ainda, são passíveis de serem submetidos a regras 

desconhecidas e imponderáveis, na medida em que as Moiras, quase cegas, não enxergam em 

detalhes, mas com opacidade, os destinos humanos que estão tecendo. 

Outra característica importante dos deuses gregos é a antropomorfização, isto é, as 

ações divinas são também ditadas pelo páthos – as emoções; portanto, os deuses disputam 

poderes com os humanos, trapaceiam, escondem e explodem em sentimentos que são 

humanos. 

A Ilíada elucida que o destino dos homens se encontra nas mãos dos deuses, que 

sempre se encarregam da decisão a ser tomada. Assim, as honras prestadas aos deuses nos 

ritos representam a necessidade, por parte dos humanos, de uma revitalização permanente dos 

laços de amizade com aqueles, para assegurar a proteção divina. Além disso, os humanos 

evitam, ao máximo, qualquer forma de indisposição com os deuses, na tentativa de não 
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incorrer em erros, cujo preço a pagar é alto. No entanto, detalhe crucial, embora os rituais se 

prestem a fortalecer os laços entre o humano e o divino, nada garante que a devoção humana 

faça com que os deuses se manifestem sempre a favor dos mortais, conforme consta em várias 

passagens da Ilíada. 

A esse respeito, Lesky acentua que, na poesia homérica, o vínculo entre os deuses e os 

homens não é vivido como um problema ou conflito. Para o autor, há uma aliança entre a ação 

divina e a ação humana, que podem se complementar, ou até se contrapor, mas jamais existem 

isoladamente:  

 

A acção divina e a vontade humana que sempre estão intimamente associadas à 

essência das figuras apresentam-se-nos como duas esferas que se completam mutuamente, 

mas que também podem chegar a contrapor-se. Em geral, é tal a maneira como ambas 

intervêm no desenvolvimento e no resultado final, que não é lícito isolar uma delas. A aliança 

destas duas esferas no mundo homérico é totalmente irrefletida e não problemática. 106 

 

Assim, a tensão existente no vínculo entre homens e deuses não é vivida, pelo herói 

épico, como um problema ou conflito.  

O mito não é explorado da mesma maneira na epopeia e na tragédia, embora ambas as 

tendências estejam ancoradas na idade heroica. Na epopeia, o herói mítico é o representante 

mais significativo de uma linhagem. É forte, belo, inteligente, corajoso e virtuoso, um modelo 

a ser seguido, admirado e não questionado. Seus feitos são apresentados ao leitor por meio de 

um processo de desvendamento gradativo. Nesse registro nos diz Romilly: 

 

Assim, a epopeia ainda apresenta os interesses guerreiros de uma sociedade em que 

predominam as proezas e as aventuras; mas já tem cambiantes delicados de uma longa 

tradução, também ela refinada, e cujo requinte, ou, se preferirmos, beleza humana, o poeta 

gosta de exaltar. 

De facto, esta imagem do mundo heroico e dos seus valores, encarnados em 

personagens perfeitas, parece resultar de um certo número de escolhas próprias de Homero 

que o distinguem não só das suas fontes, na medida em que estas se deixam adivinhar, mas 

também de todos os que se lhe seguiram e trataram os mesmo heróis. 107 
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Porém, o contexto acima sofrerá transformações fundamentais até o século V a.C., 

conforme Lesky: “Mais tarde, a situação mudará; sobretudo na tragédia ática, reconheceremos 

a intensidade das interrogações que cresceram deste solo antigo.” 108 

O período que transcorre entre Homero e os poetas trágicos no século V a.C. apresenta 

uma mudança significativa no sentimento religioso, que se manifestará na tragédia, decorrente 

da reflexão dos poetas acerca do lugar do homem, do limite e da responsabilidade de sua ação 

diante do mundo divino. Decorre daí que, na tragédia, a tensão no vínculo entre os deuses e os 

homens se torna um problema ou conflito, que será vivido na própria pele, pelo herói trágico, 

informa Romilly: 

 

Ao recusar os temas desfavoráveis, ao envolver o resto num contexto de beleza, 

Homero escolheu para seus heróis a luz mais sedutora.  

Por outro lado, é um facto que os heróis de Homero, depois dele, reviveram na 

tragédia. Ora, aí todos foram enegrecidos, endurecidos, contestados. 109 

 

Como já vimos, no poema Teogonia, Hesíodo mostra como se organiza o mundo dos 

deuses e apresenta a genealogia divina, detalhando sua linhagem e a distribuição de seus lotes 

e suas honras.  

Porém, no poema Os trabalhos e os dias, ou Erga, ele descreverá a organização do 

mundo dos mortais e apontará sua origem, suas limitações e seus deveres. Revela-nos, assim, 

em que se fundamenta a condição humana, ou seja, as origens que explicam e estabelecem 

essa condição. 

Os relatos dos mitos fundantes de Os trabalhos e os dias se interligam e, no conjunto, 

dão forma ao que seria a natureza humana, em oposição à divina. 

Na Antiguidade helênica, o mito de Prometeu, referência essencial para o 

entendimento acerca da concepção grega do ser humano, é tratado em quatro obras: no 

Protágoras, de Platão, no Prometeu, de Ésquilo; na Teogonia e no Os trabalhos e os dias, de 

Hesíodo. Jaa Torrano observa que a ideia de partilha está presente em todas essas obras: no 

filósofo, por meio do verbo némeio, “distribuir”; na tragédia de Ésquilo, a palavra que a 

designa é moíra, que significa “parte”, “partilha”, “destino”; e nos poemas hesiódicos é 

dasmós, “partilha” Essa noção, presente em seus dois poemas, liga-se estritamente à 
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necessidade de ordem, organização e harmonia, seja na esfera divina, como na Teogonia, seja 

na esfera humana, como nos Erga. 

O mito de Prometeu – mito da criação do homem –, contado na Teogonia, é apontado, 

por Vernant, como o relato exemplar de como se deu a separação entre os deuses e os 

homens, e da relevância e função do sacrifício no mundo religioso grego 110. Sacrifício, rito e 

culto constituem a vida cívica grega. 

O conflito entre a inteligência astuta do titã Prometeu, filho de Jápeto, e a inteligência 

soberana de Zeus, por ocasião da primeira partilha dos homens, ocorre na presença dos deuses 

e dos homens, no solo fértil da planície de Mecona, num tempo em que ambos ainda não 

estavam separados: conviviam em harmonia, sentavam juntos à mesa para comer o mesmo 

alimento, compartilhavam a mesma felicidade, longe de todos os males. Os humanos 

desconheciam então a necessidade do trabalho, as doenças, as fadigas, a velhice, as mulheres 

e a morte. 

Se, coube a Zeus a repartição das honrarias e funções entre os deuses, coube a 

Prometeu a partilha entre os deuses e os homens. No momento do primeiro sacrifício, o titã 

abate e retalha um enorme boi, mas tenta favorecer os homens, reservando para eles, de forma 

dissimulada, a parte mais apetitosa do animal, em detrimento dos deuses, para os quais é 

oferecido, por intermédio de Zeus, um presente fraudulento – ossos coberto com gordura. 

Zeus o aceita, fingindo entrar no jogo, mas, irado, não mais concede o fogo celeste para os 

mortais, denotando o fracasso do titã. No entanto, Prometeu não desiste de tentar sobrepujar 

Zeus, e, então, rouba-lhe o fogo divino, imprescindível para o cozimento da carne, e o entrega 

aos mortais.  

A armadilha preparada por Prometeu custará um preço alto a ser pago pelos homens, 

pois ninguém deve tentar superar o soberano dos deuses, Zeus. Nessa prova de golpes 

escusos, o jogo de inversão entre aparência e realidade reserva surpresas para o titã e os 

humanos, que serão definitivamente afastados dos deuses ao se defrontarem com suas 

limitações. Ao comer a carne, os humanos assinam sua sentença de morte. Doravante, os 

humanos estarão submetidos à constante e imperiosa procura de alimento para saciar a fome, 

o que implica limites corporais, pois ficam condenados ao desgaste das forças, ao cansaço, ao 

envelhecimento e à morte; ao passo que os deuses revelam possuir natureza diferente, ou seja, 

são imortais, visto que se satisfazem plenamente com os odores da fumaça dos ossos que sobe 
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em direção ao Olimpo e permanecem sempre vivos, eternamente jovens, dotados de uma 

existência não perecível e não corruptível 111.  

A imortalidade, característica fundamental dos deuses, é a marca que separa 

radicalmente o divino do humano, pois este último apresenta a fugacidade do corpo em seus 

componentes de juventude, força, coragem. Segundo Vernant, “imortalidade, mortalidade, é 

esse o fosso essencial” 112:  

 

Ao procurar ser mais astuto do que Zeus para dar aos homens a melhor parte, o Titã 

destinou seus protegidos à triste sorte que é a sua hoje. Desde que a fraude prometeica 

instituiu a primeira refeição sacrificial, tudo na vida humana comporta sua sombra e seu 

avesso: não existe mais contato possível com os deuses além do sacrifício, consagração de 

uma barreira intransponível entre o humano e o divino; não há mais felicidade sem tristeza, 

nascimento sem morte, abundância sem trabalho, saber sem ignorância, homem sem mulher, 

Prometeu sem Epimeteu. 113 

  

Prometeu, “o ambivalente amigo dos homens” 114, é o fundador do primeiro rito 

sacrificial, porque é ele quem reparte e distribui os pedaços da vítima sacrificial e não quem a 

imola. Como consequência, é quem separa os homens dos deuses, que passam a se alimentar 

de partes diferentes. Nesse universo assim organizado, aos mortais – os brótoi – é dado um 

estatuto diferente daquele dos imortais – os athánatoi –, e é nesse momento sacrificial que 

isso se fixa, para sempre, como modelo a ser seguido pelos humanos ao honrarem os deuses: 

 

Ao fazer sacrifícios, os homens se submetem ao desejo de Zeus[,] que fez dos 

Imortais duas raças bem distintas. A comunicação com o divino é estabelecida durante um 

cerimonial festivo, uma relação que lembra que a antiga comensalidade acabou: deuses e 

homens estão separados agora, não vivem mais juntos, não comem mais à mesa. 115 

 

“Quando se separaram os Deuses e os homens mortais” 116, relata Hesíodo, é criado o 

sacrifício. Assim, o ritual sacrificial que separa o divino do humano, ao mesmo tempo, 

possibilita um tipo de reatamento dos laços perdidos, naquela época de ouro, e a recuperação 
                                                 
111 Cf. Jean-Pierre VERNANT, Mito e religião na Grécia Antiga, pp. 61-63. 
112 Pierre VIDAL-NAQUET, El mundo de Homero, p. 55. 
113 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 268. 
114 Walter BURKERT, A Religião Grega das Épocas Arcaica e Clássica, p. 131. 
115 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 267. 
116 HESÍODO, Teogonia, v. 535, p. 131. 
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da comunicação entre os deuses e os homens: “O vínculo que o sacrifício grego estabelece 

sublinha e confirma, na própria comunicação, a extrema distância que separa mortais e 

imortais.” 117  

Nem deuses nem simples mortais. Assim são os heróis em sua ambiguidade. Os 

gregos antigos acreditam que eles existiram numa era heroica, anterior à que viveram, e, como 

pertenciam à espécie dos homens, conheceram o sofrimento e a morte. Aos heróis era 

reservado o combate para proteção de sua polis. Por serem maiores, mais fortes e mais belos, 

lutaram contra monstros fantásticos.  

Hesíodo escalona a humanidade em cinco raças: ouro, prata, bronze, heróis e ferro, e 

incluiu a categoria de semideuses, hemítheoi, na raça dos heróis: “raça divina de homens 

heróis e são chamados/ semideuses, geração anterior à nossa na terra sem-fim.” 118  

Na Grécia Antiga, o indivíduo não é desvinculado dos seus feitos, dos seus 

prolongamentos: suas obras, suas façanhas, seus filhos, sua família, seus parentes, seus 

amigos, ou seja, de seus méritos heroicos. O sucesso que o grego antigo reivindica diz 

respeito a uma dimensão heroica; é a realização de uma façanha que garante ao seu autor, o 

herói, a “glória imperecível”, ou seja, uma glória que sobrevive na memória do povo e que 

sustenta a perenidade do nome e a imortalidade do herói: 

 

Em uma vida humana na qual tudo é perecível, transitório, existe apenas uma coisa, 

para os gregos, que escapa à destruição: não é a alma dentro de nós, nem nosso corpo 

destinado à ressurreição, mas a glória, que faz de nosso nome, de nossas façanhas, o bem 

comum de todas as gerações por vir. Nisso reside a imortalidade: na memória dos homens. 119 

 

Essa é a raça de homens – os heróis – cujas proezas são cantadas na poesia épica, e 

cujos nomes, celebrados pelos aedos, permanecem vivos na memória dos gregos. Como diz 

Vernant: “Se o nascimento às vezes lhes atribui uma ascendência semidivina, a morte também 

os coloca acima da condição humana” 120. O estatuto heroico permite que um mortal alcance a 

imortalidade pela via da glória imperecível, ou seja, pelo enfrentamento da morte heroica, em 

                                                 
117 Jean-Pierre VERNANT, Mito e religião na Grécia Antiga, p. 61. 
118 HESÍODO, Os trabalhos e os dias, vv. 160-161, p. 33. 
119 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 344. 
120 Idem, Mito e religião na Grécia Antiga, p. 48. 
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vez de descer às trevas do Hades, como um homem comum fadado ao esquecimento no 

suceder das gerações 121. 

Vernant assinala que não é fácil falar da morte heroica na Grécia, já que elas são 

numerosas. No entanto, ele sugere que comecemos por Aquiles, o personagem que encarna, 

aos olhos dos gregos, o ideal do homem e da morte heroicos. Aquiles se caracteriza, 

sobretudo, por seu comportamento impetuoso, atributo que lhe concede elevada coragem e 

permite conquistar inúmeras vitórias sobre os adversários troianos sem temer as 

consequências de seus atos. Sua excelência se manifesta não por meio da ponderação, do 

raciocínio meticuloso, mas pelo acúmulo de forças aglomeradas nas suas disposições de 

ânimo, que anseiam pelo extravasamento através do combate, pois o grande prêmio para um 

herói grego, a glória, só é conquistado pela disputa entre dois destemidos guerreiros, na 

relação agonística. 

Aquiles, filho de um simples mortal, Peleu, e da deusa Tétis, é confrontado com o 

dilema da escolha entre duas vidas: uma vida pacífica e calma, longa, com mulher, filhos, pai, 

e, depois a morte no fim do caminho, o desaparecimento no Hades, onde ninguém tem nome 

nem individualidade, mas, somente sombra, e, nada mais, ninguém. Ou, ao contrário, uma 

vida breve e bela – kalos thanatos –, isto é, a morte heroica. 

Uma lei da mortalidade implica que cada geração deve, necessariamente, tomar o 

lugar da precedente, como o movimento das ondas do mar. Aquiles encarna a lei da sucessão 

de gerações: o homem nasce, cresce e morre, e ele próprio, num dado momento, deverá partir 

para que uma nova geração apareça.  

No contexto do homem heroico, Aquiles, o mais valoroso guerreiro da Guerra de 

Tróia – o belo-bom –, é premiado, pela trama do destino, e laureado pelos deuses com a morte 

heroica, em troca do renome imorredouro. Torna-se assim um dos grandes heróis 

imortalizados pela Ilíada 122: 

 

(...) Pés de trata, a deusa Tétis, madre 

me avisou: um destino dúplice fadou-me 

à morte como termo. Fico e luto em Tróia: 

não haverá retorno para mim, só glória 

eterna; volto ao lar, à cara terra pátria: 

perco essa glória excelsa, ganho longa vida; 

                                                 
121 Cf. Walter BURKERT, A Religião Grega das Épocas Arcaica e Clássica, p. 131. 
122 Cf. Jean-Pierre VERNANT, A Travessia das Fronteiras, pp. 77- 81. 
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tão cedo não me assalta a morte com seu termo. 123 

 

Assim, o herói, dotado de glória imperecível, permanece vivo na memória de seu 

povo. Além disso, a vida de Aquiles, como a de todos os heróis, tornada gloriosa, é referência 

de areté, de excelência humana ou virtude, considerada pelos gregos antigos um dos valores 

mais fundamentais de sua cultura. As palavras areté e aristós compartilham a mesma origem 

etimológica, isto é, o prefixo aumentativo ari.  

A palavra areté surge como uma característica dos nobres guerreiros homéricos, os 

áristoi, que tentam alcançar a perfeição nas duas esferas do humano, a física e a intelectual. 

Áristos é o superlativo de agathós – bom – e significa, portanto, o excelente, o melhor, o mais 

bravo, o mais nobre, etc. Assim, possuir areté ou ser áristos é atingir o ponto máximo de 

aperfeiçoamento que um ser pode alcançar, e esse é o objetivo do homem grego antigo, desde 

os primórdios da sua civilização. Segundo Jaeger, “a areté é o atributo próprio da nobreza. Os 

Gregos sempre consideraram a destreza e a força incomuns como base indiscutível de 

qualquer posição dominante. Senhorio e areté estavam inseparavelmente unidos.” 124 

Os homens, por algum pedaço de terra a mais ou a menos, combinaram entre si 

despojarem-se, queimarem-se, trucidarem-se, esganarem-se uns aos outros; e, para fazê-lo 

mais engenhosamente e com maior segurança, inventaram belas regras às quais damos o 

nome de “arte militar”; ligaram à prática dessas regras a glória, ou, a mais sólida reputação; e, 

depois, ultrapassaram-se uns aos outros na maneira de se destruírem mutuamente.  

A morte para o herói épico não é considerada um fato de todo maléfico, mas a 

possibilidade de atingir um patamar, ao menos de reconhecimento e glória, que seja tão 

excelso e eterno como o dos deuses olímpicos. Jacqueline de Romilly comenta que a morte 

torna o herói simbolicamente similar aos deuses 125.  

Cabe salientar que a aposta na morte heroica é a forma de a civilização assumir, de 

alguma forma, a responsabilidade pelos atos heroicos de seus homens e sua perpetuação nas 

gerações vindouras, ou seja, é a continuidade na civilização, por meio do canto dos poetas, da 

glória imortal do herói, e não a entrada noutro mundo, num além, conforme nos diz Vernant: 

 

Nessa morte heroica e por trás dessa espécie de idealidade da morte que os gregos 

tentaram elaborar (...) encontra-se também essa afirmação de que a vida vale ser vivida se lhe 

                                                 
123 HOMERO, Ilíada, IX, 410-416. 
124 Werner JAEGER, Paideia, p. 26.  
125 Cf. Jacqueline de ROMILLY, Homero. Introdução aos poemas homéricos, pp. 87-97. 
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dermos um sentido e se esse sentido não estiver no exterior, num longínquo além; os deuses 

estão lá no mundo, mas é um mundo inacessível, há uma fronteira. 126 

 

Vernant reflete que o sentido da morte heroica se vincula a um paradoxo ligado à 

concepção grega homérica do homem, “uma concepção muito terra a terra” 127 que abriga, em 

seu interior, os verdadeiros valores de uma vida digna de ser vivida: a felicidade, a coragem, a 

força, a impetuosidade, a juventude, o prazer amoroso, mas, ao mesmo tempo, tudo isso se 

esgarçará e não sobrará nada!? Ou, por que e para que nós, seres humanos, estamos sempre 

atormentados em realizar tantas coisas, enfrentar tantas lutas, tantas fadigas se nada restará? 

Na concepção homérica de mundo, uma vida pacata, sem peripécias, brilho e esforço não vale 

a pena ser vivida. 

Então, como podemos aceder a uma façanha que nos distinga do comum dos mortais, 

não como um deus, e sim como se o brilho do divino tivesse vindo colocar-se sobre nós, seres 

humanos? Como podemos encontrar o meio de atingir, pelo menos em parte, a estabilidade 

dessa existência que atribuímos aos deuses? Essa estabilidade requer que nosso nome, nossa 

existência singular, o que somos permaneçam inscritos na memória dos homens.  

Essa memória é imortalizada não só pelo canto dos poetas que celebram, de geração 

em geração, a glória imperecível, mas também pelo memorial funerário, em que um túmulo é 

erguido com uma estela, em que são gravados o nome do herói e algumas palavras, talvez um 

verso ou dois.  

Para Vernant, “a solução do heroísmo, que se mantém em todas as cidades gregas 

antigas, constitui um esforço para resolver esse paradoxo” 128, em que a imagem da morte é, 

sobretudo, o rosto monstruoso da Górgona, a mitológica cabeça de Medusa, que nos petrifica 

e representa que a morte é algo impensável para o homem. Essa Górgona, que não se pode ver 

nem dizer, indizível e irrepresentável, condensa o absurdo, o contrassenso, o não humano. 

Alguém que estava na vida e não está mais, eis o absurdo, o impensável, a morte. E é esse 

impensável que é preciso evitar. Esta é a resposta grega para o problema da morte, conforme 

nos conta Vernant: 

 

É porque a morte é vivida como algo monstruoso que a morte heroica foi assim 

idealizada, como solução vertiginosa e incrível para uma condição humana marcada pela 

                                                 
126 Jean-Pierre VERNANT, A Travessia das Fronteiras, p. 93. 
127 Idem, Ibid., p. 86. 
128 Idem, Ibid., p. 88. 
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mortalidade. E, por conseguinte, o herói que escolhe a morte heroica acolhe também a ideia de 

que existem poderes que simbolizam a morte. 129 

 

Eis, portanto, a saída para a condição humana: “encontrar na morte o meio de 

ultrapassar essa condição humana, vencer a morte pela própria morte, dando-lhe um sentido 

que ela não tem, do qual está absolutamente desprovida.” 130 

Se, aos deuses, se devem prestar os cultos religiosos, aos heróis também são prestadas 

as honras e dedicados os ritos fúnebres, cada um com as características específicas de cada 

herói.  

Pelo que foi dito acima, não só os cultos aos deuses políades, mas também as lendas 

dos heróis constituem um corpo mítico fundamental na organização da religião cívica da 

Antiguidade Grega. 

Os cultos de mistérios, como os mistérios de Elêusis, o dionisismo e o orfismo, 

também exercem papel importante na espiritualidade grega. Dentre eles, somente o orfismo 

não foi integrado à religião cívica, contrapondo-se a ela. 

A seguir, para os fins de nosso propósito, nos deteremos no mito de Dioniso, pois a 

tragédia grega tem sua origem no culto em honra a esse deus, e penetraremos na origem da 

tragédia assentada na religião dionisíaca. 

 

1.2.2 Mito de Dioniso 

 

Rastrearemos as ligações entre o mito de Dioniso e a tragédia grega com base nas 

afirmações que se seguem, algumas já mencionadas na Introdução deste capítulo, que 

demarcam a raiz primeira da tragédia grega fincada na religião, pois atrelada ao culto de 

Dioniso.  

Além disso, a constatação de que a tragédia grega nasce do culto ao deus Dioniso 

marca, necessariamente, a passagem do trágico pelo “elemento satírico”, conforme aponta 

Aristóteles, ao dizer que a tragédia é uma evolução, por um lado, dos “solistas do ditirambo” 
131 e, por outro, do drama satírico. 

Nietzsche é categórico ao afirmar que “é uma tradição incontestável que a tragédia 

grega, em sua mais vetusta configuração, tinha por objeto apenas os sofrimentos de Dionísio, 

                                                 
129 Jean-Pierre VERNANT, A Travessia das Fronteiras, p. 88. 
130 Idem, Ibid., p. 89. 
131 ARISTÓTELES, Poética, p. 72. 
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e que por longo tempo o único herói cênico aí existente foi exatamente Dionísio.” 132 

Acrescente-se a isso que a “tradição nos diz com inteira nitidez que a tragédia surgiu do coro 

trágico (...).” 133 

Lesky, em Tragédia grega, realça que “dois elementos básicos, que já encontramos 

nos primórdios, sempre conferiram à tragédia grega seu cunho essencial: Dioniso e o mito. 

(...) Com a vinculação indissolúvel entre a tragédia grega e o culto de Dioniso pisamos em 

terreno firme.” 134 

As palavras da abertura do livro Teatro grego: tragédia e comédia, do mitólogo Junito 

de Souza Brandão, também salientam que “A tragédia grega nasceu do culto de Dioniso”. O 

autor prossegue e enfatiza que “isto, apesar de algumas tentativas, ainda não se conseguiu 

negar. Ninguém pôde, até hoje, explicar a gênese do trágico, sem passar pelo elemento 

satírico.” 135  

Acrescentemos ainda que, nas linhas inicias sobre a origem da tragédia, em A tragédia 

grega, a helenista francesa Jacqueline de Romilly, em consonância com os autores 

mencionados acima, ressalta que “a tragédia grega tem, sem nenhuma dúvida, uma origem 

religiosa. Essa origem ainda era muito sensível nas representações da Atenas clássica. E estas 

dependem francamente do culto de Dioniso.” 136 

Uma compreensão infinitamente valiosa do significado do coro satírico do ditirambo é 

revelada por Schiller, esclarece Nietzsche, no prefácio de a Noiva de Messina: “O coro é visto 

como uma muralha viva que a tragédia estende à sua volta a fim de isolar-se do mundo real e 

de salvaguardar para si o seu chão ideal e a sua liberdade poética.” 137  

No entanto, prossegue Nietzsche, não se trata de um mundo arbitrariamente inserido 

pela fantasia entre o céu e a terra; mas, antes, de um mundo dotado da mesma realidade e 

credibilidade que o Olimpo, com seus habitantes, possuía para os helenos crentes: “O sátiro, 

enquanto coreuta dionisíaco, vive numa realidade reconhecida em termos religiosos e sob a 

sanção do mito e do rito.” 138 

O coro de sátiros caprinos tem a função de excitar o ânimo dos expectadores para que 

eles sintam a entrada do herói trágico no palco como uma figura como que nascida da visão 

                                                 
132 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 66. 
133 Idem, Ibid., p. 49. 
134 Albin LESKY, A tragédia grega, p. 73. 
135 Junito de Souza BRANDÃO, Teatro grego: tragédia e comédia, p. 9. 
136 Jacqueline de ROMILLY, A tragédia grega, pp. 13-14. 
137 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 51. 
138 Idem, Ibid., p. 51. 
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extasiada deles próprios, e não como algum homem informe mascarado. Tal fenômeno se 

apresenta de forma epidêmica, e toda a multidão sente-se enfeitiçada. 

A excitação dionisíaca é capaz de provocar na multidão “o impulso de metamorfosear-

se, e passar a falar de dentro de outros corpos e almas.” 139 

O coro ditirâmbico “é um coro de transformados, para quem o passado civil, a posição 

social estão inteiramente esquecidos; tornaram-se os servidores intemporais de seu deus, 

vivendo fora do tempo e fora de todas as esferas sociais”. No ditirambo, “se ergue diante de 

nós uma comunidade de atores inconscientes que se encaram reciprocamente como 

transmudados.” 140 

Há indícios de que Dioniso está presente em terras gregas desde a Idade do Bronze. 

Seu nome aparece na escrita em linear B, em Pilos, no Peloponeso. Porém, não há consenso 

sobre sua origem. Alguns estudiosos sugerem a Trácia, ao norte da Grécia, como seu lugar de; 

para outros, ele veio da Frígia 141, ou ainda de Creta. 

O mito sempre comparece em todos os âmbitos da vida grega, inclusive na tragédia. 

“O mito é o princípio e como que a alma da tragédia” 142 enfatiza Aristóteles. Assim, 

passemos ao mito de Zeus e Sêmele que dá origem a Dioniso.  

Sêmele é filha de Cadmo, rei de Tebas. Tudo começa quando o pai dos deuses e dos 

homens se apaixona, mais uma vez, por uma mortal, a princesa tebana, que dele engravida. 

Hera, deusa dos amores legítimos e esposa de Zeus, tomada pelo ciúme, prepara uma 

armadilha para eliminar Sêmele e, ardilosamente, sugere à rival que testasse a potência divina 

de seu amante interpelando-o para que se mostrasse em sua verdadeira forma. Sêmele, 

ingenuamente, faz tal exigência e, desse modo, assina sua sentença de morte, pois, incapaz de 

resistir à epifania do amante, é literalmente torrada pelos raios de Zeus, dando à luz antes do 

termo. Entretanto, o deus celeste recolhe o fruto inacabado de seu amor, completa a gestação 

de seu filho em sua própria coxa e traz Dioniso ao mundo após alguns meses.  

O próprio nome Dioniso alude ao episódio de sua origem, pois, etimologicamente, 

significa “nascido duas vezes”, derivado de dia, “duas vezes”, e ónisos, “nascido”. Embora 

tenha sido concebido por uma mortal, foi gestado também por Zeus, razão pela qual é 

considerado um deus 143.  

                                                 
139 Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 56. 
140 Idem, Ibid., p. 57. 
141 Cf. Gerd HEINZ-MOHR, Dicionário dos símbolos, p. 137. 
142 ARISTÓTELES, Poética, p. 75. 
143 Cf. Victor CIVITA, Mitologia, p. 227. 
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Mircea Eliade situa essa dualidade como uma das características fundamentais de 

Dioniso: “(...) e isto é essencial, as mais antigas tradições mitológicas insistem no seguinte 

fato: mortal 144, Sêmele gerou um deus. Era essa dualidade paradoxal de Dioniso que 

interessava aos gregos, pois só ela podia explicar o paradoxo de seu próprio modo de ser.” 145 

Camillle Paglia faz uma interpretação original ao considerar que Dioniso nasce 

sexualmente de forma irregular, por meio de duas portas: uma feminina e outra masculina, 

mas permanece filho de sua mãe, numa espécie de lealdade materna. Para a autora, “Dioniso é 

o lodo carnal da matriz gerativa”, “é a totalidade que tudo abarca do culto da mãe”. Dioniso, 

ao endossar a mulher, também endossa seu pântano, “e nada lhe causa nojo, já que contêm 

tudo.” 146 

Walter Otto também nos diz que “esse Deus já em sua concepção e em seu nascimento 

dá a conhecer sua natureza paradoxal e misteriosa.” 147  

Para Vernant, “Dioniso é um deus à parte, Filho de Zeus e de uma mortal, Sêmele, [e] 

ocupa até mesmo no panteão o lugar de ‘estranho estrangeiro’. Entre os deuses e entre os 

homens, assume a figura do Outro” 148: 

 

A um só tempo vagabundo e sedentário, ele representa, entre os gregos, segundo a 

fórmula de Louis Gernet, a figura do outro, do que é diferente, desnorteante, desconcertante, 

anômico. É também, como Marcel Detienne, um deus epidêmico. Como uma doença 

contagiosa, quando ele aparece em algum lugar onde é desconhecido, mal chega e se impõe, e 

seu culto se espalha como uma onda. 149 

 

Nesse registro, Vernant ainda discorre que o que está em questão no interior das 

Bacantes é a dimensão da alteridade, do estrangeiro, da desordem, do caos, tudo o que 

Dioniso representa na vida humana e no cosmo. E acrescenta que se trata de uma dimensão 

real, especialmente para Eurípides, assim como é real no centro do mundo humano a presença 

de Dioniso.  

                                                 
144 Sêmele é chamada por Homero “de a moça tebana”, in HOMERO, Ilíada, XIV, v. 323; e por Hesíodo de 
“mortal”, in HESÍODO, Teogonia, v. 940. 
145 Mircea ELIADE, História das crenças e das ideias religiosas, p. 338. 
146 Camille PAGLIA, Personnas sexuais, p. 96. 
147 Apud Carl KERÉNYI, Dioniso, p. 115. 
148 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 235. 
149 Idem, O universo, os deuses e os homens, p. 144. 
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Certa versão conta que Eurípides teria escrito as Bacantes no exílio, em território 

selvagem, portanto, fora da Grécia, considerada o espaço da civilização. Assim, por ter sido 

concebido fora do território grego, Dioniso é tratado como um deus estrangeiro.  

O cerne das reflexões das Bacantes recai sobre esse personagem: Dioniso, patrono da 

tragédia, que só podemos abordar se aceitarmos que é possível mudar nossa visão das coisas, 

virar de cabeça para baixo as categorias que nos parecem bem definidas – enfim, nos tornar 

outros. 

Nesse momento, a criação do teatro grego precisa ser descortinada. Vernant sublinha 

que “a instituição do teatro e da tragédia no século V é um fenômeno considerável” 150, pois, 

até então, a cultura grega era, acima de tudo, oral.  

O aedo/poeta canta, com acompanhamento musical, esboça passos de dança para um 

público, mas não se oculta realmente atrás dos personagens. Além disso, ele conta 

acontecimentos ocorridos em um passado mais ou menos mítico, da época dos heróis, ou seja, 

para os gregos, em outra humanidade. Assim, os acontecimentos contados são uma referência 

e, ao mesmo tempo, algo muito distante.  

Mas o advento do teatro traz uma mudança significativa que possibilita a consciência 

do fictício. O poeta sai de cena e, em seu lugar, Odisseu ou Agamêmnon, por exemplo, 

aparecem em pessoa e falam no próprio nome, como seres encarnados. Os espectadores 

assistem a personagens e acontecimentos que sabem pertencer a um passado revoluto, se é 

que algum dia existiu de fato. Porém, a presença dos personagens, no teatro, tem como 

objetivo revelar a ausência real, ou seja, ficções. O teatro traz o universo do fictício, contudo é 

um fictício diretamente encenado, diferentemente da poesia, em que é evocado por meio de 

uma narrativa indireta. 

Vernant cita a recusa de Platão pelo teatro, pois o filósofo alega que na epopeia 

sabemos que é o poeta quem conta os acontecimentos, ao passo que a tragédia quer nos 

convencer de que os acontecimentos se passam debaixo de nosso nariz; Platão o condena, 

portanto, por considerá-lo a mímesis, a mentira, o simulacro 151. 

Ora, se a tragédia cria um plano de realidade que é fictício, os espectadores sabem que 

aquilo a que o teatro dá vida e presença não existe na realidade. Esse conhecimento é a 

consciência do fictício.  

O teatro é, no mundo grego, uma forma de se tornar outro, de experimentar algo que 

difere do cotidiano, das normas; então, quando se vestem as fantasias, as fronteiras 
                                                 
150 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Política, p. 352. 
151 Idem, Ibid., p. 352. 
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estabelecidas, por exemplo, entre o que é o homem e o que é a mulher, entre o que é o homem 

e o que é o animal se embaralham. “Dioniso é o deus que, num dado momento, faz tudo 

passar para outra dimensão, e é isto que o teatro realiza no centro da cidade grega.” 152 

O teatro cria um universo em que não se pode distinguir o fictício do real. “De certa 

forma até, o fictício, o imaginário e o outro são mais verdadeiros do que a realidade”, diz 

Vernant. Daí decorre a descoberta de que “a realidade só encontra sua significação verdadeira 

e todo o seu peso humano após ter passado por esta espécie de transmutação que faz dela uma 

obra.” 153 

Esse autor enfatiza que o caráter ficcional da expressão estética teatral permite o 

entendimento de uma mensagem pelos homens que, de outra forma, eles não conseguiriam 

assimilar e sofreriam como uma fatalidade. E “entendem-no com uma certa alegria. A 

expressão artística permite o domínio, é o que chamamos de catarse. A estetização de 

determinadas questões é realmente uma das características da cultura grega.” 154 Para Vernant, 

Dioniso é: 

 

(...) uma dimensão real para Eurípides. Assim, como é real, no centro do mundo 

humano, a presença de Dioniso. Mas o único meio de traduzi-la, de expressá-la, de fazer com 

que seja uma mensagem para os homens é encená-la graças aos procedimentos da ilusão 

teatral, da transposição estética. Eurípides sabe que está produzindo ficções, um arranjo 

poético, mas acredita que o mundo do imaginário é o mais importante, porque é assim que 

pode fazer passar uma mensagem de verdade. 155 

 

“Benevolente assim como o Terrível, a quem reverte a morte a cada vítima 

sacrificada” 156, gentil e, ao mesmo tempo, horrível com os mortais, ora oferece a fuga do 

cotidiano, a alegria, a beatitude, ora os lança na loucura, na mácula, no crime. Para as 

mulheres que impele a fugir de suas casas, de suas famílias, de seus trabalhos, e a se entregar 

aos devaneios na montanha, oferece o delírio extático, o transe coletivo de seu tirso; aos 

homens, oferece o vinho, a embriaguez, o travestimento, o carnaval, a inversão das regras 

comuns de conduta no cortejo exuberante de seu kômos. Segundo Vernant, Dioniso é: 

 

                                                 
152 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Política, p. 354. 
153 Idem, Ibid, p. 354. 
154 Idem, Ibid., p. 355. 
155 Idem, Ibid., pp. 354-355. 
156 Marcel DETIENNE, Dioniso a céu aberto, p. 7. 



 

 65

O patrono do teatro onde, no palco, apresentando sua presença imperiosa, confunde 

por sua magia as fronteiras entre o real e o ilusório; abole a distância que separa o homem dos 

deuses e dos animais: para seus fiéis, oferece a volta a um estado de comunhão bem-

aventurada entre todos os seres, para a felicidade de uma idade de ouro reencontrada; mas para 

quem faz pouco dele, lega a queda na selvageria e na demência de uma confusão caótica. 157 

 

Após o nascimento de Dioniso, em Tebas, Zeus leva o pequeno semideus para longe 

da Grécia a fim de escapar das perseguições de Hera. Entrega-o nas mãos de Sileno, que o 

cria juntamente com as Ninfas, os Sátiros e as Musas, Mênades, conhecidas como Bacantes, 

em local distante, no monte Nisa, na Ásia.  

Sileno, filho do deus Pã, é o velho sábio beberrão que ensina Dioniso a fazer o vinho. 

Certa feita, enquanto dormia após uma embriaguez, em sua forma de sátiro, é capturado por 

soldados, que não o reconhecem, e entregue ao rei Midas. Ao identificar de quem se trata, 

Midas ordena sua soltura imediata. Sileno, então, conta ao rei Midas a sua sabedoria sobre a 

condição humana: “O melhor dos fados é inacessível – não nascer, não ser. Depois, o melhor 

fado é morrer cedo”, conforme narra Homero.  

Mais tarde, essas figuras míticas, exceto as Musas, formarão o cortejo dionisíaco, ao 

qual se juntam Pã e os Centauros. Lá, Dioniso vive cercado de frondosa vegetação e, mais 

tarde, descobre a videira e seu uso: ensina aos homens, pela primeira vez, a arte de cultivar 

vinhas. As uvas são colhidas das viçosas vides, espremidas e originam o vinho que é bebido 

pelo semideus em companhia de sua corte. Porém, conta-se que, certa feita, assim que as 

videiras cresceram, um bode, acusado de tê-las destruído, fora castigado com a morte, após ter 

sido perseguido e esquartejado. Os sátiros, as ninfas e Dioniso teriam bebido o novo néctar, o 

vinho, cantado e dançado sobre a pele do bode, até caírem desmaiados pela embriaguez.  

Historicamente, esse acontecimento, ao que parece, passa a fazer parte dos rituais 

dionisíacos e a ser rememorado, anualmente, por ocasião da vindima, durante os festivais, em 

Atenas. Neles, após um bode ser sacrificado e oferecido a Dioniso, os participantes cantam e 

dançam ao som de címbalos até a exaustão. Tais cantores e dançarinos travestem-se de 

“sátiros, que eram concebidos pela imaginação popular como ‘homens-bodes.’” 158  

Deriva daí uma das interpretações para a origem da palavra tragédia. O vocábulo 

“tragédia” deriva do grego tragoidía, palavra formada por outras duas: trágos, que se traduz 

por “bode”, e õidé, que quer dizer “canto”. Assim, etimologicamente, tragédia significa o 

                                                 
157 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 235. 
158 Junito de Souza BRANDÃO, Teatro grego: tragédia e comédia, p. 10. 
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“canto do bode”. O nome tragoidía dá ensejo a diversas interpretações, na tentativa de 

explicar sua origem. Para os alexandrinos, a origem da tragédia está nas festas rurais da Ática. 

Eles atribuem a explicação etimológica da palavra a duas hipóteses: ao bode sacrificado a 

Dioniso no início de suas festas, e a tragédia seria o canto que se entoa durante esse sacrifício; 

ao bode oferecido como prêmio ao poeta vencedor do concurso ditirâmbico.  

Os tiranos antiaristocratas, com o intuito de se sustentarem no poder, tomam medidas 

para obter o apoio da população agrária – os campesinos. Para tanto, Dioniso é trazido da 

periferia para o âmago da cidade e sua adoração é decretada como culto oficial, sob a 

liderança do ateniense Pisístrato (600-527 a.C.). O mesmo acontece a Deméter e Perséfone. 

No ano 535 a.C., Pisístrato leva para Atenas esse culto: ele ergue, aos pés da Acrópole, um 

templo dedicado ao deus Dioniso e institui, em sua honra, diversas festas – as Grandes 

Dionísias Urbanas, celebradas na primavera e que acabam por se tornar um festival que ganha 

o estatuto de realidade social politicamente instituído. É nesse ambiente de celebração que 

nasce a tragédia grega. 

Nossa principal fonte de informações sobre o deus Dioniso é a tragédia As Bacantes, 

de Eurípides. Nela, Dioniso, adulto, volta a Tebas, terra onde nasceu e lá deseja ser cultuado. 

Sêmele morreu. Porém, o rei tebano Penteu, neto de Cadmo e primo de Dioniso, se opõe à 

nova religião. Dioniso chega como um sacerdote do próprio culto, acompanhado de suas 

seguidoras, as mulheres da Lídia, as Bacantes, que são suas admiradoras. Por sua vez, as 

mulheres aristocráticas de Tebas, filhas dos reis, inclusive suas próprias tias, desprezam o 

deus e não o seguem. Continuam a tecer em vez de participar do culto. Para atraí-las, Dioniso 

as enlouquece com o vinho, e elas não só se afastam de seus afazeres domésticos, como 

também largam o marido e os filhos. Em seguida partem para as montanhas, onde se dedicam 

aos rituais dionisíacos, conforme narrado pelo coro 159: corridas, abatimento da presa no ritual 

de sparagmós, dilaceramento e omofagia, gozo de comer a carne crua, o fluir espontâneo de 

leite, vinho e mel; as danças extáticas, os gritos, os saltos. A orgia dionisíaca terminava em 

mutilação e esquartejamento. O frenesi das Mênades era banhado em sangue. A dança 

dionisíaca é um extremo de torção que rasga. 

O princípio violento do culto de Dioniso é o sparagmós, que em grego quer dizer 

“rasgar”, “despedaçar”, “estropiar’ e, secundariamente, “convulsão”, “espasmo”. O corpo do 

deus, ou um substituto humano ou animal, é feito em pedaços que são comidos ou espalhados 

como sementes. A omofagia, o comer ritual de carne humana crua, é a assimilação e a 
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internalização da divindade. Canibalismo é personificação, teatro primitivo. Você é o que 

você come. A natureza é sparagmós, sempre despedaça para refazer. “Sparagmós nega a 

identidade dos objetos. É a natureza triturando e dissolvendo a matéria em energia” salienta 

Paglia. Os objetos e as ideias são turvos, enevoados. Dioniso é o novo, emocionante, mas 

rústico, varre tudo para começar de novo. 

Paglia adiciona que “sparagmós é partilhar, partir o pão ou o corpo.” 160 O grande 

deus Dioniso “é a barbárie e brutalidade da mãe natureza”. Dioniso “liberta destruindo. Não é 

prazer, mas dor-prazer, a atormentadora servidão de nossa vida ao corpo. Para cada dádiva ele 

extorque um preço.” 161 Na natureza estamos condenados, sem apelação. 

Penteu, o rei tebano, filho de Algave, é um dos maiores perseguidores do deus. Seu 

avô Cadmo e o velho adivinho Tirésias tentam, em vão, demovê-lo da insana hostilidade de 

que é tomado ao querer expulsar Dioniso de Tebas. O coro define a atitude do rei como uma 

hybris – “insolência”, “desmedida”, “violência”. O próprio Dioniso tenta iluminar a obstinada 

cegueira de Penteu, mas, irredutível, o rei ordena a prisão do suposto sacerdote e de suas 

seguidoras. Contudo, o deus rompe as amarras e liberta também as bacantes. 

Um mensageiro, vindo das montanhas, traz notícias das mulheres tebanas e de seus 

prodígios: todas saltam, “moças, matronas, virgens insubmissas.” 162 Dormem castas, mas 

vestem peles de corças, usam serpentes como cinto, os cabelos soltos e coroados com hera. As 

que acabaram de parir amamentam filhotes de cabritos e lobos. Com o tirso, batem nas rochas 

e no chão e deles jorram vinho, mel, leite e água. O mensageiro faz uma advertência a Penteu, 

de que ele deve acolher o novo deus, um ser magnífico porque trouxe a videira aos mortais: 

“Se não há vinho, não há Afrodite, faltando ao homem, mágico, o deleite.” 163 Afrodite é a 

deusa das uniões amorosas, incluída a paixão, e a paixão é loucura mortífera. Por sua 

irredutibilidade arrogante, Penteu é levado à ruína pelo deus Dioniso, que age com uma 

inteligência de sofista ao lançar mão de uma ironia trágica. O rei, dominado pela curiosidade, 

é convencido por Dioniso a se disfarçar e vestir-se de mulher – Mênade – para ir espionar as 

Bacantes na montanha. Lá, o rei, já embriagado, sobe em cima de uma árvore para espiá-las e 

estas, ao descobrirem o espião e sem perceberem de quem se trata, despedaçam e matam-no. 

O mais trágico é que a própria mãe não reconhece o filho e inicia um ritual hediondo. Tomada 

de prazer, finca uma haste na cabeça de Penteu e corre para Tebas a vangloriar-se do seu 

                                                 
160 Camille PAGLIA, Personas sexuais, p. 100.   
161 Idem, Ibid., p. 98. 
162 Trajano VIEIRA, As Bacantes, vv. 691-713, p. 84. 
163 Idem, Ibid., vv.773-774, p. 87.  
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feito: acredita ter caçado e matado um filhote de leão. Assim, aos negadores de Dioniso é 

reservado o destino da ruína, da automutilação. 

Em seus primórdios, o culto ao deus de duplo aspecto acontece clandestinamente, pois 

a aristocracia, encarregada de determinar os cultos oficiais, se recusa a aceitá-lo, ao alegar 

tratar-se de um deus estrangeiro, propiciador da embriaguez e contrário ao ideal de harmonia 

e beleza. A teogonia olímpica é que deveria ser venerada. Porém, “pelo fato de personificar a 

liberdade, a desobediência à ordem e à medida, Dioniso conseguiu impor-se às populações 

submetidas pelos gregos. Ao aceitá-lo, essas populações extravasavam, de certa forma, sua 

revolta contra o povo dominador.” 164 

Eliade nos fala que o destino de Dioniso foi a perseguição – perseguição por 

personagens antagônicas –, o que exprime de maneira dramática a resistência contra o modo 

de ser e a mensagem religiosa do deus:  

 

Dioniso devia provocar resistência e perseguição, pois a experiência religiosa que 

suscitava punha em risco todo um estilo de vida e um universo de valores. Tratava-se, sem 

dúvida, da supremacia ameaçada da religião olímpica e suas instituições. Mas, a oposição 

denunciava ainda um drama mais íntimo, e que, aliás, está abundantemente atestado na 

história das religiões: a resistência contra toda experiência religiosa absoluta, que só pode 

efetuar-se negando o resto (seja qual for o nome que lhe dermos: equilíbrio, personalidade, 

consciência, razão). 165 

 

Dioniso é um deus próximo dos homens, com os quais estabelece um tipo de vínculo 

mais íntimo, mais personalizado. Ele mantém com seus devotos uma relação cara a cara e 

mergulha seu olhar no do seu devoto, que por seu turno fixa seus olhos hipnotizados na 

figura, na máscara de Dioniso. No entanto, ao mesmo tempo, talvez seja o deus mais afastado 

dos humanos, o mais inacessível e misterioso, aquele que não se pode captar, que não se pode 

enquadrar.   

Como observa Vernant: “Dioniso embaralha as fronteiras entre o divino e o humano, o 

humano e o bestial, o aqui e o Além.” 166 Ele comunga o que está isolado, separado. Promove 

um desterro desconcertante do cotidiano. Oscila tanto para o alto, ao proporcionar uma 

confraternização idílica entre todas as criaturas, na comunhão feliz de uma idade de ouro 
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reencontrada; quanto para baixo, ao conduzir aqueles que o negam para a confusão caótica de 

um horror aterrador 167. 

Dioniso representa o aspecto inapreensível e desorientador do sagrado, como aponta 

Vernant: “Ele arrasta seus fiéis pelos caminhos da alteridade e lhes dá acesso a uma 

experiência religiosa quase única no paganismo, um desterro radical de si mesmo.” 168 

Deus da contradição, da ambiguidade, a seu respeito Mircea Eliade declara: “Em todas 

as cerimônias que lhe são consagradas, Dioniso revela-se ao mesmo tempo deus da fertilidade 

e da morte.” 169 Portanto, Eros e Thanatos são seus traços, especifica Patitucci 170. 

Suas manifestações e desaparecimentos inesperados refletem o aparecimento e a 

ocultação da vida, a alternância da vida e da morte e, por fim, sua unidade: “Seu modo de ser 

exprime a unidade paradoxal da vida e da morte” 171. 

Para os gregos, Dioniso era, antes de tudo, o deus do vinho, das mulheres e um deus 

touro. Segundo Kerényi: 

 

Dioniso era principalmente um deus do vinho, um deus touro e um deus de mulheres. 

Um quarto elemento, a cobra, portavam as bacantes – assim como, antes delas, na cultura 

minoica, deusas ou sacerdotisas menos frenéticas. Para empregar uma expressão oriunda do 

vocabulário dos médicos gregos, vinho e touro, mulheres e serpentes, compõem pequenas 

síndromes especiais. É como se fossem sintomas de um estado dionisíaco agudo que Zoé criou 

para si mesma. 172 

 

A ambiguidade de Dioniso também está embutida na bebida inventada por ele: o 

vinho, que é, a um só tempo, remédio e veneno – phármakon –, droga por meio da qual o 

humano se supera ou, dependendo da dose, se transforma em animal, descobre o êxtase ou 

afunda na bestialidade – alteridade própria do deus que o criou.  

Assim, como deus do vinho, Dioniso é, também, o deus da embriaguez, da colheita e 

da fertilidade, da alegria e da exuberância. Ele é chamado por Hesíodo de multialegre: 

“Sêmele filha de Cadmo unida a Zeus em amor/ gerou o esplêndido filho Dioniso multialegre/ 

                                                 
167 Cf. Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 235. 
168 Jean-Pierre VERNANT, A morte nos olhos, p. 21. 
169 Mircea ELIADE, História das crenças e das ideias religiosas, p. 339. 
170 Cf. Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 58. 
171 Mircea ELIADE, História das crenças e das ideias religiosas, p. 351. 
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imortal, ela mortal. Agora ambos são deuses.” 173 Entretanto, ao mesmo tempo, é o Dioniso-

Zagreu, o deus das trevas que, nos rituais marginais de As Bacantes, de Eurípides, aleita os 

animais – rituais diasparagmós –, mas também os caça, os despedaça vivos e os come crus – 

rituais de omofagia –, momento de aproximação entre a vida e morte. 

O brado “Evoé!”, emitido pelas Bacantes, imanta Dioniso para que ele apareça em 

epifania, em avatar. Momento em que o humanamente invisível se faz visível. Sua 

materialização por meio da epifania nos revela um deus cruel, que impinge castigos, mas 

também um deus sorridente. A tragédia é algo terrível, porém festivo, carnavalesco. 

Nomeado Baco pela tradição, Dioniso nascido de uma mortal não pertence de direito 

ao panteão dos olímpicos; contudo, logra tornar-se aceito e obtém, juntamente, o ingresso de 

Sêmele. Assim, ele domina a Grécia e é colocado, pelos gregos, no Olimpo, com a mesma 

dignidade que os outros deuses de culto oficial, todavia isso se concretiza somente após 

vencer uma série de resistências, pois sua presença introduz uma ruptura na diferenciação, 

anteriormente demarcada pela religião cívica, entre as esferas divina, humana e animal, o que 

o leva a ser considerado, também, como o deus estrangeiro. Diz-nos Vernant: 

 

Os cultos dionisíacos fazem parte integrante da religião cívica, e as festas em 

homenagem a Dioniso são celebradas da mesma maneira que qualquer outra dentro do 

calendário sagrado. Mas, como deus da manía, da loucura divina, por sua maneira de apossar-

se dos fiéis entregues a ele através do transe coletivo ritualmente praticado em seus tíasos, por 

sua repentina intrusão neste mundo sob a forma de revelação epifânica, Dioniso introduz, no 

seio da religião da qual constitui uma peça, uma experiência do sobrenatural estranha e até, 

sob vários aspectos, oposta ao espírito do culto oficial. 174 

 

Com seu cortejo e sua fronte cingida de hera e louro, Dioniso, deus estrangeiro, viaja 

pela Grécia e proporciona aos seus devotos alegria e felicidade, por meio da abundância do 

vinho, que afasta as preocupações dos corações humanos. O medo se esvanece, a coragem é 

redobrada, os males encontram cura, e uma profunda confiança no próprio poder impulsiona 

os fiéis para atos corajosos. Enfim, a vida ganha maior esplendor.  

Assim, a tragédia grega surge com Dioniso, e seu cortejo, que descem pelas trilhas das 

montanhas e bosques, acompanhados pela dança e pela música ao som da flauta mágica do 

deus Pã, e pelos caminhos dos bodes, despertando as mais violentas sensações em seus 
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possuídos. Sim, Dioniso era uma possessão, daí ser considerado, também, o deus da presença, 

parousía; as pessoas se tornam possuídas e embriagadas por ele, e se transmudam naquilo que 

possuem de mais erótico, de mais sensual, de mais atrelado à vida. Sua presença desperta 

entusiasmo e êxtase e arrasta seus devotos à manía e à loucura divina, própria dos ritos em 

sua homenagem. A irrupção do desejo tenta ocultar o medo primevo, sentido como 

insuportável por aqueles que se sabem mortais e que precisam viver, como uma necessidade 

inexorável, a imortalidade, nem que seja por alguns momentos ou num instante divino, sem 

passado e sem futuro, sem normas e sem limites, em que o humano se torna união com a 

totalidade, com a mãe Gaia: 

 

Ao menos enquanto durava a embriaguez, os homens sentiam dentro de si a presença 

de uma força superior, divina, e acreditavam-se dotados de poderes iguais aos que tinham os 

deuses. Por isso dispensavam a Dioniso um culto diferente do que reservavam às demais 

divindades olímpicas: estas existiam fora deles, enquanto Dioniso muitas vezes tomava a vida 

e atuava em seus corações. 175 

 

Eliade acentua o aspecto de superação humana embutido no estado de êxtase: “o 

êxtase da manía demonstrava que a condição humana podia ser superada.” 176 

O ator, um dos principais componentes do teatro, e consequentemente da tragédia, 

passa a existir porque, ao atingir o estado de entusiasmo e de êxtase, após a dança vertiginosa 

provocada pela degustação excessiva do néctar de Dioniso, alcançaria as condições para 

transpor todas as medidas e chegar, assim, a um estado de correspondência ao outro, ou seja, 

seria capaz de incorporar um personagem. 

Dioniso, esse deus epidêmico, é tratado, por Detienne, como “o deus mais epidêmico 

do panteão” 177, visto ter na parusia uma forma de ação privilegiada, em que o poder de 

contágio é tão forte como a mancha do sangue derramado.  

Há em Dioniso uma pulsão epidêmica que o afasta dos outros deuses de epifanias 

regulares, programadas e sempre arrumadas segundo a ordem de culto das festas oficiais, cada 

uma a seu tempo. Porém, a efígie de Dioniso “cai do céu, sua nave surge na linha do horizonte 

do mar; à frente de um comando de mulheres ataca as portas da cidade (...).” 178 

                                                 
175 Victor CIVITA, Mitologia, p. 226. 
176 Mircea ELIADE, História das crenças e das ideias religiosas, p. 352. 
177 Marcel DETIENNE, Dioniso a céu aberto, p. 14. 
178 Idem, Ibid., p. 14. 
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As epidemias são os sacrifícios oferecidos às potências divinas, no momento em que 

estas descem à terra e vão a um santuário, assistem a uma festa, ou comparecem a um 

sacrifício. São os deuses migrantes que têm direito às epidemias. Pois, entre os deuses há 

movimento, que se torna mais intenso nas Teoxênias, ocasiões em que uma cidade, um 

particular ou, ainda, uma divindade oferece hospitalidade a certas potências divinas, ou a 

todas juntas. Assim, ao habitarem a terra, os deuses nela permanecem, “epidemizam.” 179 

Porém, além de prazer e esperança, a embriaguez produz selvageria e loucura. Para 

enfrentar as resistências contra seu modo de ser e contra a implantação de seu culto, Dioniso 

utiliza-se do vinho como arma poderosa que atua, sobretudo, sobre as mulheres cujo 

raciocínio fica obscurecido e cometem os crimes mais atrozes. Assim, como já mostramos, 

ocorreu com o rei Penteu ao se recusar a venerar Dioniso: ele é despedaçado pelas mulheres, 

enfurecidas sob o poder do vinho. Esse episódio mítico constitui o tema da tragédia As 

Bacantes, de Eurípides.  

Walter Otto, ao indagar “Quem é Dioniso?”, também nos oferece a resposta: “O deus de 

êxtase e terror, de selvageria e de liberação a mais abençoada – o deus delirante cuja aparição 

leva os homens ao delírio –, esse Deus já em sua concepção e em seu nascimento dá a 

conhecer sua natureza paradoxal e misteriosa”.180 É o deus do enthousiasmos, de onde se 

origina a palavra “entusiasmo”, um estado louco de santa inspiração, em que o devoto é 

éntheos, cheio do deus 181. 

Otto indica, também, como o êxtase provoca no devoto uma experiência que dá 

sentido à sua existência: “Dioniso era o deus da embriaguez e do amor mais vivaz. Mas, 

também, era o perseguido, o sofredor e o moribundo, e todos os que o acompanhavam e eram 

tocados por seu amor deviam compartilhar com ele seu trágico destino” 182. 

Dioniso “escapa a todas as definições, reveste todos os aspectos sem se deixar encerrar 

em nenhum. À maneira de um ilusionista, joga com as aparências, embaralha as fronteiras 

entre o fantástico e o real.” 183 Não é possível enquadrá-lo numa definição; ele se apresenta, 

ao mesmo tempo, em todas e em nenhuma, presente e ausente. “Assim que ele aparece, as 

categorias distintas, as oposições nítidas, que dão coerência e racionalidade ao mundo, 

                                                 
179 Marcel DETIENNE, Dioniso a céu aberto, p. 12. 
180 Apud Carl KERÉNYI, Dioniso, p. 115. 
181 Cf. Camille PAGLIA, Personas sexuais, p. 98. 
182 Apud Ana Claudia PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 75. 
183 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, p. 77. 
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esfumam-se, fundem-se e passam de umas para as outras.” 184 Por isso ele é o deus mais 

complexo do panteão ao assumir várias facetas: é múltiplo, multifacetado, fragmentado, 

polimórfico – pode assumir forma humana e animal –, e representa a personagem “prototípica 

de tantas atividades humanas.” 185 

Ele transita por todas as formas de ser: humana, animal, vegetal e mineral e nenhuma 

delas detém status especial. Todas são igualadas e sacralizadas no continuum de energia 

natural e, ao nivelar a cadeia do ser, a hierarquia é dissolvida. Assim, a “identificação 

dionisíaca é sentimento de camaradagem, identidade extensa ou ampliada” 186 considera 

Paglia. 

Não há uma linha divisória precisa entre a expressão minoica e o que sabemos sobre o 

culto dionisíaco a partir de testemunhos gregos. É sabido que os monumentos minoicos e os 

textos gregos são complementares. Pressupõe-se que, em alguns palácios, enormes rítons, 

rhýta, cornos artificiais com a forma de cabeças de touro, eram utilizados como jarros de 

vinho na celebração de rituais centrados nessa bebida. Bezerros também eram colocados de 

um lado dos sarcófagos para serem utilizados como oferendas aos mortos, enquanto do outro 

lado se preparava um touro para o sacrifício. Milênio e meio mais tarde conta-se que, durante 

o festival de inverno de Dioniso, os homens carregavam nos braços um touro que escolhiam 

por inspiração divina. E uma vaca com bezerro recebia cuidados como se fosse uma mulher 

grávida e, em seguida, como uma dama parturiente. Isso era feito em prol de Dioniso, ali 

conhecido como “deus triturador de homens”. Nascido o bezerro, este era calçado com botas 

de caçador, semelhantes às de Dioniso, e era sacrificado no lugar de uma criança – que não 

era outra senão o menino Dioniso. A identificação do deus com o bezerro e o touro é atestada 

pelos epítetos como “filho da vaca” e “pés de touro delirante.” 187 

Homero conhece Dioniso, conforme demonstram suas referências, mas nem o rapsodo 

nem seus ouvintes se interessam por esse deus estrangeiro, tão diferente dos olímpicos. 

Homero sabe do culto extático que as mulheres dedicam a Dioniso, e quando ele faz Zeus 

dizer que o filho de Sêmele nasce para a alegria dos homens, provavelmente deveria estar 

pensando no vinho 188: 

  

ou das moças tebanas, de Alcmene e Semele; 
                                                 
184 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Religião na Grécia Antiga, p. 77. 
185 Junito de Souza BRANDÃO, Teatro Grego: Tragédia e comédia, p. 38. 
186 Camille PAGLIA, Personas sexuais, p. 98. 
187 Carl KERÉNYI, Dioniso, pp. 48-49. 
188 Idem, Ibid., p. 49. 
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Aquela gerou Héracles, de coração 

Corajoso, enquanto esta, o júbilo dos homens,  

Diôniso; (...) 189 

 

Homero também tinha conhecimento do poder ambivalente do vinho. Com sua visão 

clara dos deuses olímpicos, ele teve de cingir-se ao papel de testemunha reticente no tocante à 

esfera dionisíaca: 

 

Veneranda não me ofertes vinho 

melifluente; receio que me entorpeça e o íntimo 

me empane; temo a Zeus libar um vinho flâmeo 

com mãos não limpas; nem se pode, ao nuvinegro 

Zeus, ao Croníade, orar com mão sujas de sangue, 

pulverulentas. Vai, porém, com as matronas 190 

 

Em uma de suas raras referências ao deus, Homero o chama de o “delirante Dioniso”, 

mainómenos Diónysos, designando, para o poeta, um estado passageiro de alienação, a 

embriaguez, por conta do efeito produzido nas mulheres: primeiro em suas míticas nutrizes, 

depois em todas as suas seguidoras:  

 

Nem mesmo o valoroso Licurgo de Driante 

Teve uma vida longa ao combater com deuses. 

Ele que pôs em fuga as nutrizes do nume 

enfurecido, o divo Dioniso nos montes 

sacrossantos de Nisa. Licurgo homicida, 

vibrando o aguilhão, fez com que elas, assustadas,  

deixassem cair os tirsos. Dioniso, aterrado, 

afundou-se no mar. Tétis o acolheu, trêmulo  

de pavor. Irritaram-se os celestes bem- 

aventurados. Zeus Croníade o cegou. 

Pouco sobreviveu, odiado pelos numes 

perenes. Não desejo pelejar com deuses. 191 

 
                                                 
189 HOMERO, Ilíada, XIV, vv. 323-326, p. 79. 
190 Idem, Ibid., VI, vv. 264-269, p. 247. 
191 Idem, Ibid., VI, vv. 130-141, pp. 239-241. 
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Na tradição órfica, datada da época micênica, Dioniso é assimilado ao deus cretense 

Zagreu – deus da caça –, que em sua lenda introduz o elemento da paixão. Zagreús, em grego, 

“é o nome dado a um caçador que captura animais vivos.” 192 Em Creta, de Zeus e Perséfone 

nasce Dioniso-Zagreu, filho preferido de Zeus e destinado à sucessão do governo. Daí decorre 

sua morte pelos titãs, a mando de Hera. O coração, ainda palpitante, teria sido salvo por Palas 

Atena e engolido por Sêmele, que o fecunda.  

Os adeptos do orfismo – religião fundada pelo poeta mitológico Orfeu, cuja doutrina 

admite a imortalidade e a reencarnação da alma humana após a morte corporal para 

purificação dos pecados – conferem um sentido místico a essa paixão e a sua ressurreição. 

Assim, Dioniso, deus “da excitação de toda espécie e da união mística” 193, não é só a 

divindade rústica do vinho, da alegria e do delírio orgíaco, mas igualmente uma espécie de 

mártir, que, uma vez morto, renasce.  

Exatamente por isso Dioniso passa a representar uma das forças fecundantes do 

mundo, responsável – como Apolo e Deméter – pela mudança das estações, pela colheita e 

pela fertilidade. Dessa atribuição decorre a sua celebração no início da primavera, estação em 

que reaparece purificado dos atos de demência cometidos durante as viagens.  

Inicialmente, a esse deus foram assimiladas duas outras divindades: Sabázio e 

Bassareu. O primeiro, venerado na Frígia, e, de acordo com algumas fontes, também na 

Trácia, consiste numa divindade solar que produz e sustenta a vida. É representado com 

chifres e possui como emblema uma serpente. Em sua honra são realizadas as festas noturnas 

que lembram as orgias em que os participantes bebem vinho e se entregam a danças agitadas. 

Com o transcorrer do tempo, Sabázio foi assimilado a Dioniso e as lendas das duas divindades 

começam a se confundir. Origina-se daí a designação da Trácia ou da Frígia como pátria de 

Dioniso. Certa variante do mito descreve Sabázio como um educador do deus do vinho, 

enquanto outra o apresenta como seu filho.  

O segundo, Bassareu, também de origem oriental, é venerado, sobretudo, como 

conquistador, e a identificação de Dioniso com ele poderia explicar as vitórias deste último na 

Grécia. Bassareu vem do trácio bassara, um manto feminino de pele de raposa. 

Por fim, entre os deuses da Grécia, Dioniso é o menos sedentário. “Não se sente em 

casa em parte alguma”, principalmente em Tebas, onde sua mãe, a mortal Sêmele, o carregou 

no ventre. “Deus nômade, seu reino não tem sede.” 194 O Dioniso afetado de Atenas abusa 

                                                 
192 Carl KERÉNYI, Dioniso, p. 72. 
193 Gerd HEINZ-MOHR, Dicionário dos símbolos: Imagens e sinais da arte cristã, p. 137. 
194 Marcel DETIENNE, Dioniso a céu aberto, p. 8. 
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suficientemente dos seus. Seu poder de ilusão não está em jogo, quaisquer que sejam o luxo 

das poltronas e o fausto das tribunas oficiais. 

Dodds fornece sua interpretação de que Dioniso “é Lusios, o Libertador”, o deus que 

nos possibilita por um breve tempo deixarmos de ser nós, e com isso nos liberta. “O objetivo 

desse culto era ecstasis – que podia significar qualquer coisa, desde ‘tirar-nos de nós mesmos’ 

até uma profunda alteração da personalidade.” 195 

De forma poética, Detienne quase que declama:  

 

É preciso deixar Dioniso em suas províncias, em suas terras, com suas 

vagabundagens. Conceder-lhe inteira liberdade para suas epifanias. Que ele surja na Anatólia, 

nos arredores de Sardes, sobre as escarpas do Tmolo – o tmolita, evidentemente –, 

misturando-o com um pouco de água para oferecê-lo à deusa Reia, sua mãe neste local. Ou 

que, no alto do Vesúvio, quando os sátiros comandam a dança, um nobre vinho da região faça 

transbordar a cuba com seus eflúvios, enquanto Dioniso, o corpo em forma de cacho, envolto 

em túnica avermelhada pelos frutos maduros, serve negligentemente à sua pantera uma bebida 

do mais fino teor. 

Argo, Lesbo, Elêuteras, Olímpia, Taso, Delfos e Orcômeno, e até a ilha misteriosa à 

beira do Atlântico, lá, e ainda alhures, Dioniso surge, salta, dança, pega, rasga, faz delirar. 

Entrelaçando, no arco-íris de suas aparições, as cores afins do sangue que jorra e do vinho que 

espuma. Dioniso do ataque brutal, que faz estrebuchar sua presa, que leva à loucura, ao 

homicídio, à infâmia; Dioniso das vinhas que amadurecem em um dia, das fontes de vinho, da 

bebida inebriante que provoca efervescência. Esse deus duplo, não seria ele, enfim, o mesmo? 
196 

 

Vimos, portanto, que Dioniso é o representante fiel da tragédia grega. Em seguida 

trataremos da definição de tragédia grega, seus tragediógrafos e suas produções, para, então, 

chegarmos à concepção de trágico grego. 

 

 

                                                 
195 Apud Camille PAGLIA, Personas sexuais, p. 99. 
196 Marcel DETIENNE, Dioniso a céu aberto, pp. 8-9. 



 

 77

1.3 Tragédia grega 

 

 

A tragédia ática nasce numa época longínqua, a do século V a.C., denominado por 

Vernant “o século trágico.” 197 Para esse helenista, “a tragédia é um gênero literário que cria o 

trágico: quando a tragédia funciona, então podemos dizer que existe um homem trágico.” 198 

Assim, após a apresentação e a compreensão dos aspectos fundamentais da religião e 

literaturas gregas que tratam da conexão com a tragédia, da raiz religiosa do pensamento 

trágico e da origem da tragédia atrelada ao mito de Dioniso, passaremos para a apresentação 

da produção trágica grega, circunscrita a três grandes tragediógrafos: Ésquilo, Sófocles e 

Eurípides.  

Discorreremos, também, sobre a definição aristotélica de tragédia, suas características 

e seus elementos constitutivos: a fábula, o enredo, o herói e o coro.  

A partir do estudo dos elementos acima mencionados, pretendemos chegar à 

investigação do trágico grego, ou, como diz Vernant, do homem trágico. 

 

1.3.1 Produção trágica grega 

 

Dois mil e quinhentos anos nos separam das centenas de tragédias, compostas por 

dezenas de poetas, e representadas no século V a.C. Destas. foram conservadas somente 32 

peças 199 de três autores, que permanecem vivas até hoje e são em sua maior parte 

fundamentais para nossa civilização. Desse total, sete são de Ésquilo, sete de Sófocles e 

dezoito de Eurípides. 

A seleção das obras conservadas era feita, provavelmente, pelo estabelecimento de 

compilações de peças escolhidas a princípio por eruditos alexandrinos, conforme critérios 

                                                 
197 Jean-Pierre VERNANT; Pierre VIDAL-NAQUET, Mito e Tragédia na Grécia Antiga, p. 150. 
198 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 364. 
199 Eis a cronologia das diversas tragédias conservadas: Ésquilo: Os persas (472), Os sete contra Tebas (467), As 
suplicantes (depois de 468, provavelmente em 463), Prometeu acorrentado (data desconhecida, autenticidade 
contestada), A Oréstia: Agamêmnom, As coéforas e As Eumênides (458); Sófocles: Ájax (data desconhecida), As 
traquínias (data desconhecida), Antígona (442), Édipo-rei (talvez em torno de 420), Electra (sem data), 
Filoctetes (409), Édipo em Colona (401); Eurípides: Alceste (438), Medeia (431), Os heráclidas (entre 430 e 
427), Hipólito (428), Andrômaca (provavelmente em torno de 426-424), Hécuba (em torno de 424), As 
suplicantes (entre 424 e 421), Héracles furioso (entre 420 e 415), Íon (entre 418 e 414), As troianas (415), 
Electra (413), Ifigênia em Táurida (entre 415 e 412), Helena (412), As fenícias (410 – data provável), Orestes 
(408), Ifigênia em Áulis (após sua morte), As bacantes (após sua morte), Reso (data desconhecida, autenticidade 
contestada). Cf. Jacqueline de ROMILLY, A tragédia grega, p. 8. 
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estéticos ou escolares: peças da maturidade dos poetas que traziam relações temáticas entre si 

ou que permitiam analogias entre os três grandes tragediógrafos.  

Os maiores expoentes da tragédia grega foram de fato Ésquilo (525-456 a.C.), 

Sófocles (495-405 a.C.) e Eurípides (480?-406/405 a.C.). Trata-se de uma parte diminuta da 

produção, uma vez que Ésquilo, acredita-se, teria composto noventa tragédias, e Sófocles 

mais de cem (Aristófanes de Bizâncio menciona 130, sete das quais passam por inautênticas). 

Por fim, Eurípides foi o autor de 92, das quais 67 ainda seriam conhecidas à época em que foi 

escrita sua biografia 200. 

A produção trágica grega, iniciada com a encenação de Os persas (472), de Ésquilo, 

alcança seu momento culminante no século V a.C., e é encerrada com a apresentação póstuma 

de Édipo em Colona (401), de Sófocles.  

Em 480 a.C., durante a Segunda Guerra Médica 201, acontece a batalha naval de 

Salamina. Apesar da inferioridade numérica, a frota ateniense inflige uma derrota decisiva 

sobre os invasores persas. Certa tradição liga essa façanha guerreira aos três principais poetas 

trágicos gregos: Ésquilo, com 45 anos, participa do combate; o jovem Sófocles dirige o coro 

dos efebos que celebra a vitória; Eurípides, contam, nasce nessa ilha no mesmo dia da batalha. 

Essa tradição enfatiza que o teatro grego foi colocado sob o signo da guerra: primeiro, contra 

os persas e, depois, a dos gregos entre si, na Guerra do Peloponeso, e estabelece uma relação 

cronológica entre os três autores trágicos, considerados desde a Antiguidade os maiores e os 

únicos de que temos peças completas. Existem raros fragmentos dos predecessores de 

Ésquilo, como Frínico, relata Pascal Thiercy 202. 

Os concursos dramáticos – tragédias e comédias – se desenrolam por ocasião de duas 

festas religiosas consagradas a Dioniso, deus do vinho e do teatro: as Leneanas, menos 

prestigiosas, no fim de janeiro e começo de fevereiro, e as Grandes Dionísias, ou Dionísias 

urbanas, celebradas no final de março e início de abril. O primeiro concurso trágico acontece 

em 534. Frínico, cujos cantos harmoniosos são, durante muito tempo, populares em Atenas, 

obtém sua primeira vitória entre 511 e 508. Esse autor é tido como o introdutor de 

personagens femininos nas peças e a compor tragédias sobre temas históricos, como A tomada 

de Mileto (492) e As fenícias (476). A primeira peça lembra a revolta daquela cidade grega da 

                                                 
200 Cf. Jacqueline de ROMILLY, A tragédia grega, pp. 9-10. 
201 Relativo à Média, região da Ásia incorporada ao Império Persa. As Guerras Médicas correspondem as 
campanhas de 490 (Primeira Guerra Médica) e de 480-479 a.C. (Segunda Guerra Médica), que opuseram os 
gregos ao Império Persa. Cf. Pascal THIERCY, Tragédias gregas, p. 11. 
202 Cf. Pascal THIERCY, Tragédias gregas, p. 194. 
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Jônia contra os persas em 494, portanto, dois anos antes de sua encenação, e a repressão que 

se seguiu. Comoveu muito o público e chegou a ser interditada.  

Quatro anos após a vitória grega em Salamina, em 480, Frínico é agraciado com o 

primeiro prêmio com As fenícias, em que o coro de mulheres de Sídon, atual Líbano, cidade 

aliada dos persas, lamenta a derrota de Xerxes. Assim, As fenícias anunciam Os persas, de 

Ésquilo, encenada quatro anos mais tarde. 

Porém, o poeta ateniense Téspis costuma ser mencionado como o inventor da tragédia, 

pois, anteriormente, na metade do século VI a.C., teria acrescentado a fala ao canto do 

ditirambo – espécie de balé, de poema cíclico cantado e dançado por um coro em honra de um 

herói ou de um deus –, e encarregado um ator de recitar o “prólogo” e a “narração.” 203 

Uma tragédia grega é composta em versos cuja variedade é determinada por um 

arranjo de combinações possíveis de sílabas curtas e longas. Não há atos, mas uma alternância 

de partes faladas pelos atores ou pelo corifeu 204, e de partes líricas cantadas pelo coro. As 

partes faladas, chamadas episódios, consistem em diálogos escritos geralmente em trímetros 

iâmbicos – versos de três pés, com uma unidade breve seguida de uma longa; seu número 

varia de dois a cinco. Os cantos do coro são denominados estásimos, ou stasimon – palavra 

grega que significa “canto em movimento”. Há numerosos cantos e danças confiados ao coro, 

aos atores ou aos solistas. Um tocador de aulos – instrumento de sopro semelhante ao oboé ou 

à clarineta de duplo tubo – ingressa juntamente com o coro e faz o acompanhamento musical 

da peça; outros instrumentos de corda, como a lira e a cítara, ou de percussão, especialmente o 

tambor e o crótalo – espécie de castanhola –, podem eventualmente ser usados. As danças do 

teatro trágico são, sobretudo, a emelia, bem gestual e lenta, que acompanha o stasimon, e o 

hiporquema, bem mais ritmado e dinâmico 205. 

A estrutura habitual da tragédia consiste de um prólogo, que expõe a ação ou o 

desfecho, seguido do párodo – entrada do coro –, dos episódios, que são separados por 

estásimo, e do final ou êxodo, que, tradicionalmente, se inicia após o último estásimo. A 

duração desses elementos é muito variável e o esquema tradicional não dá conta da variedade 

das partes cantadas, pois não raro um ator se une ao coro, ou vice-versa, para compartilhar, 

por meio do canto, uma emoção comum. Esse canto dialogado chamava-se kommos, derivado 

                                                 
203 Cf. Pascal THIERCY, Tragédias gregas, p. 12. 
204 Corifeu é o chefe do coro, ou seja, dos coreutas que são amadores. Cf. Pascal THIERCY, Tragédias gregas, 
p. 14. 
205 Cf. Pascal THIERCY, Tragédias gregas, p. 14. 
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do verbo koptô, que significa “bater”, pois, na origem, à medida que se cantava, batia-se a 

mão no peito, simultaneamente, em sinal de luto 206. 

Dentre os diversos cantos das celebrações dionisíacas, destaca-se o ditirambo – canto 

lírico composto por elementos alegres e dolorosos que, além de narrar os momentos tristes da 

passagem de Dioniso pelo mundo mortal e seu posterior desaparecimento, exprime, de forma 

exuberante, uma quase intimidade dos homens com a divindade que possibilita àqueles atingir 

o êxtase.  

Esse canto em coro acaba por se definir como trágico e dele resulta a tragédia: 

representação viva feita por atores que narram os fatos acontecidos no plano mítico e que, ao 

problematizarem a situação do herói, discutem os valores fundamentais da existência humana. 

A princípio, o coro cantava em uníssono, mas, progressivamente, “foi-se dividindo em duas 

seções, cada uma das quais perguntava e respondia à outra alternadamente. Esse diálogo, 

porém, ainda não tinha caráter dramático” 207. Cabia ao corifeu – membro destacado do coro 

que podia cantar sozinho – coordenar esse diálogo. 

Para responder às perguntas dos coreutas e dos cantores fez-se, então, necessário 

introduzir uma nova figura, a do exarconte. Este se distingue como uma voz autônoma em 

relação ao canto coletivo e torna-se um elemento indispensável do ditirambo. Novas funções 

são incorporadas ao seu ofício com o transcorrer do tempo, dentre elas a representação. E, 

nesse momento, o exarconte passa a se chamar hypokritès – “aquele que finge” –, ou seja, 

ator. 

Os temas do ditirambo, bem como os da tragédia, estão vinculados, de início, com a 

lenda de Dioniso e raramente eram extraídos da história. Mais tarde, seu âmbito se estende 

para toda a mitologia. As máscaras são igualmente substituídas a partir dessas transformações: 

máscaras humanas passam a ocupar o lugar das máscaras animalescas dos sátiros. 

O número de atores também sofre alterações com o desenvolver da tragédia. Téspis, o 

mais antigo tragediógrafo que conhecemos, utiliza apenas um ator que recita e um coro que 

canta. Em Ésquilo, posteriormente, esse número dobra e, além do protagonista, surge o 

deuteragonista para reforçar a dramatização. A partir da época de Sófocles, os papéis se 

distribuem em três e se faz presente a figura do tritagonista. Uma relação hierárquica é 

estabelecida à medida que o número de atores aumenta: o protagonista (primeiro ator) ocupa o 

papel de personagem principal; o deuteragonista (segundo ator) a posição de opositor ao 

protagonista; o tritagonista (terceiro ator) desempenha os terceiros papéis da tragédia. Cada 
                                                 
206 Cf. Pascal THIERCY, Tragédias gregas, pp. 14-15. 
207 Victor CIVITA, Mitologia, p. 771. 
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um dos três atores podia desempenhar diversos papéis mediante o tradicional recurso das 

máscaras, nessa fase da dramaturgia. Com esse conjunto, o teatro grego adota a sua forma 

acabada de espetáculo. 

O grande interesse que a tragédia vai despertando seguido de uma intensificação da 

produção teatral são os fatores responsáveis pela introdução, nas Grandes Dionísias Urbanas, 

de um concurso de tragédias – evento instituído oficialmente por Pisístrato e patrocinado pelo 

Estado. A própria cidade, a polis, se incumbe dos preparativos para a sua realização. Cabe 

salientar que essa regulamentação das representações teatrais, em uma das festas mais 

populares, apresenta forte cunho político, pois, como já dissemos, é o apoio popular que está 

em jogo.  

Das Leneanas participam apenas dois dramaturgos, com duas peças cada um; já nas 

Grandes Dionísias cada um dos três autores trágicos apresenta uma tetralogia, composta de 

uma trilogia trágica e um drama satírico de um autor previamente selecionado 208. Têm-se, 

portanto, três trágicos em competição. As apresentações do festival ocorrem em três dias 

consecutivos e a cada dia é apresentada uma tetralogia. A trilogia pode ilustrar um único mito 

– como A Oréstia, de Ésquilo – e, nesse caso, é chamada de trilogia ligada, ou ser formada de 

elementos independentes, o que é mais frequente. 

Durante a organização do concurso, um cidadão considerado o mais importante de 

Atenas, chamado de arconte – magistrado da Grécia Antiga que, antes de Sólon, detinha o 

poder de legislar e, depois, tornou-se um simples executor de leis–, designa para cada autor , 

um corega, que será o responsável pelas representações. Ao corega delegam-se, às suas 

expensas, a função de escolher os jovens coreutas que formam o coro, os atores – apenas 

pessoas do sexo masculino –, e o ensaio de ambos. 

Todo o povo de Atenas, as mulheres, os escravos e até mesmo os estrangeiros são 

convidados a assistir ao concurso: “Por consequência, o espetáculo revestia-se do carácter de 

uma manifestação nacional.” 209 A entrada é cobrada, porém, para aqueles que não podem 

pagar, o Estado se responsabiliza pelas despesas e ainda contribui com uma quantia em 

dinheiro para o pagamento dos dias de trabalho. 

Ao fim do festival, um tribunal, que funcionava como o tribunal de Atenas e cujo 

corpo era formado por indivíduos representantes das diferentes tribos, decide quem ocupará o 

                                                 
208 No drama satírico, os temas míticos eram tratados de forma divertida, por meio de um coro de sátiros 
conduzido por Sileno, um dos filhos de Pã – ou Hermes –, que havia educado Dioniso. Cf. Pascal THIERCY, 
Tragédias gregas, p. 13. 
209 Jacqueline de ROMILLY, A tragédia grega, p. 15. 
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primeiro, o segundo e o terceiro lugar: “A decisão era assim a expressão do corpo cívico em 

seu conjunto.” 210 O poeta vencedor era coroado com uma coroa de hera, a planta sagrada de 

Dioniso.  

Não podemos deixar de enfatizar como o vínculo entre as esferas da religião cívica, do 

político e do social prossegue fortemente na tragédia. Ao comentar sobre o laço do Estado 

com a tragédia, Vernant e Vidal-Naquet afirmam: 

 

A tragédia não é apenas uma forma de arte, é uma instituição social que, pela 

fundação dos concursos trágicos, a cidade coloca ao lado de seus órgãos políticos e 

judiciários. Instaurado sob a autoridade do arconte epônimo, no mesmo espaço urbano e 

segundo as mesmas normas institucionais que regem as assembleias ou tribunais populares, 

um espetáculo aberto a todos os cidadãos, dirigido, desempenhado, julgado por representantes 

qualificados das diversas tribos, a cidade se faz teatro, ela se toma, de certo modo, como 

objeto de representação e se desempenha a si própria diante do público. 211 

 

 

1.3.2 Os três grandes tragediógrafos 

 

Apresentaremos a seguir um resumo da vida e obra dos três grandes tragediógrafos da 

literatura grega, levando em conta as ressalvas de Thiercy: 

 

Os biógrafos antigos dos autores gregos tiram geralmente suas informações de 

escólios duvidosos ou glosam o próprio texto, às vezes, de maneira muito fantasiosa. Inúmeras 

fábulas ligam-se, assim, à vida desses autores (...). (...) sem esquecer a distorção proveniente 

de caricaturas e paródias que deles fizeram os autores cômicos, especialmente Aristófanes em 

relação a Ésquilo e Eurípides. 212 

 

Ésquilo (525-456 a.C.), filho de Eufórion, pertence a uma família nobre e nasce no 

povoado ático de Elêusis, no último ano da 63ª Olimpíada, ou seja, trinta anos antes de 

Péricles e de Sófocles, 45 anos antes de Eurípides. Segundo as lendas estimadas pelos gregos, 

Dioniso teria aparecido a Ésquilo em um sonho durante sua infância e teria revelado a ele sua 

vocação poética. Parece que estreou nos concursos trágicos aos 25 anos, e vive as principais 
                                                 
210 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 361. 
211 Jean-Pierre VERNANT e Pierre VIDAL-NAQUET, Mito e tragédia na Grécia antiga, p. 10. 
212 Pascal THIERCY, Tragédias gregas, p. 17. 



 

 83

etapas da mutação que levou Atenas à democracia. Já era adolescente quando, no final do 

século VI, os atenienses expulsaram Hípias, após o assassinato de seu irmão Hiparco – filho 

do tirano Pisístrato, responsável pelo estabelecimento do primeiro concurso trágico, em 534 –, 

cujo governo provoca forte reação de ódio à tirania, antes da Constituição democrática de 

Clístenes. 

De espírito guerreiro, Ésquilo combate nas duas Guerras Médicas, por ocasião da 

invasão persa em Atenas: em Maratona (490), quando perde, em combate, seu irmão 

Cinegiro; e na batalha naval de Salamina (480), já com 45 anos, quando Atenas, evacuada, é 

ocupada e incendiada pelo exército de Xerxes. Em Os persas (472), oito anos mais tarde, ele 

representará essa vitoriosa batalha por meio de duas tragédias de assunto mítico: Fineu e 

Glauco de Pontnies. Obtém seu primeiro prêmio só em 484, mas, a seguir, acumula muitas 

vitórias, treze, a última delas com A Orésteia (458), única trilogia completa que chega até nós, 

composta por Agamêmnon, As coéforas e As eumênides, mais um drama satírico Proteu, que 

foi perdido. Prometeu acorrentado faz parte de uma trilogia cujo desfecho foi, certamente, a 

libertação do Titã, mas não se conhece sua data, e desde a Antiguidade há dúvidas de que 

tenha sido escrita por Ésquilo. Além de numerosos fragmentos, chegaram até nós sete 

tragédias de sua autoria. 

Ésquilo, ateniense, morre em 456, e é enterrado em Gela, na Sícilia, onde havia se 

fixado dois anos antes. Muitas interpretações são dadas para seu exílio voluntário: 

afastamento de Atenas pela acusação de impiedade, ou abandono de sua ingrata pátria por 

despeito de ter sido vencido por Sófocles. Teve direito a um funeral grandioso e seu túmulo se 

transformou em lugar de peregrinação 213. 

Dois filhos de Ésquilo também se tornam tragediógrafos: Evaion (ou Bíon) e Eufórion, 

que conquista quatro vitórias com peças do pai e obtém, por autoria própria, um primeiro 

prêmio, em 431, enfrentando Sófocles e Eurípides. Filocles, sobrinho de Ésquilo, por sua vez, 

é o vencedor do concurso em que Sófocles apresentou Édipo-rei. 

Sófocles (497-405 a.C.) nasce em Colono, a cerca de vinte quilômetros de Atenas, 

num território de seu pai, Sofilos, um rico fabricante de armas. Dançarino talentoso e de rara 

beleza, dirige o coro dos efebos na celebração da vitória de Salamina, em 480. 

Sua carreira é marcada pelo sucesso: já por volta de 469/468, com 28 anos, diz a 

tradição, ele faz representar suas primeiras peças, entre as quais Triptólemo, conquistando sua 

primeira vitória num concurso trágico ao vencer Ésquilo, concorrente daquele ano. Escreve 

                                                 
213 Pascal THIERCY, Tragédias gregas, p. 18. 
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entre 115 e 130 peças e alcança 23 ou 24 vitórias com elas, e em nenhuma é classificado em 

terceiro lugar, o que é considerado um fracasso. Aos 87 anos ainda conquista o primeiro 

lugar, com Filoctetes.Durante doze anos compete com Ésquilo e, posteriormente, se torna 

rival de Eurípides, doze anos mais jovem. 

Restam apenas sete tragédias completas de Sófocles: Ájax, a mais antiga, Antígona 

(442), As traquinianas, Édipo-rei (427), Electra (427), Filoctetes (409) e Édipo em Colono, 

com representação póstuma em 401. 

Paralelamente a sua carreira teatral, Sófocles participa intensamente da vida política de 

sua sociedade. Em 443/442 foi helenotamias – tesoureiro-geral entre os dez administradores 

das finanças de Atenas –, e em 440 recebe dos atenienses, como recompensa por sua 

Antígona, a função de estrategista, ou seja, de comandante do exército, participando com 

Péricles da expedição à ilha de Samos; em 431, com a Guerra do Peloponeso, é novamente 

estrategista e, em 413/412, proboulos – um dos dez membros da comissão especial, criada em 

Atenas após o desastre da expedição na Sicília e encarregada de promover a recuperação da 

cidade. Exerce, também, funções religiosas, como sacerdote do herói Halon e introdutor, em 

Atenas, do culto a Asclépio – o deus da medicina. 

Da união com sua esposa Nicóstrata, nasce Iofon, que se torna um renomado poeta 

trágico; com sua concubina Teóris, teve outro filho, Aríston, pai de Sófocles, o Jovem, seu 

neto preferido e também poeta trágico. No final de sua longa vida, Sófocles sofre uma ação na 

justiça movida por Iofon, que exige a tutela dos bens de seu pai, talvez sob o pretexto de 

demência senil. No tribunal, contam, Sófocles contenta-se em recitar trechos da peça que 

estava compondo, Édipo em Colono, e é absolvido com aplausos. 

Sófocles morre em 405, pouco antes da derrota final de Atenas. São prestadas honras 

fúnebres ao poeta e construídos uma estátua e um heroôn – monumento reservado aos heróis 

–, no qual é homenageado com o título de Dexion, ou seja, o Hospitaleiro.   

Segundo Thiercy: 

 

Os sofrimentos que Sófocles exprime em sua obra não parecem ser o reflexo de dores 

pessoais, mas talvez os de sua cidade querida, pois ele viveu todos os acontecimentos do 

século V: a hegemonia de Atenas, os anos de ouro do século de Péricles, a ascensão do 

imperialismo ateniense, e toda a guerra do Peloponeso, de 431 a 404, que resultou na derrota 
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de Atenas e numa crise terrível que abalou os valores morais, cívicos e religiosos tradicionais. 
214 

 

E, por fim, Eurípides (480?-406/405 a.C.). Grande parte de informações sobre sua vida 

é oriunda dos gracejos dos poetas cômicos, especialmente Aristófanes. A tradição diz que 

Eurípides nasceu em Salamina, em 480, no dia da conhecida batalha de mesmo nome, num 

meio modesto, filho de uma vendedora ambulante. Na realidade, ele teria nascido quatro anos 

mais tarde, no seio de uma família bem estabelecida e culta, tornando-se um dos primeiros 

atenienses a possuir uma biblioteca. Acusado de misógino e misantropo; são atribuídos a ele 

dois casamentos infelizes e, diferentemente de Sófocles, manteve-se sempre afastado da vida 

pública 215. 

Desafortunado em vida, a obra de Eurípides só obtém reconhecimento após sua morte. 

Já se passavam treze anos de participação nos concursos trágicos quando finalmente ocupa o 

primeiro lugar. No final da Guerra do Peloponeso, em 408, retira-se para Pela, na Macedônia, 

onde falece em 406. Um de seus filhos, Eurípides, o Jovem, faz representar, em Atenas, no 

ano seguinte, as peças que ele compusera na Macedônia: Ifigênia em Áulis, Alcméon em 

Corinto, perdida, e As bacantes. 

 

1.3.3 Concepção de tragédia 

 

O intervalo entre os séculos VII a V a.C. é marcado pelo crepúsculo dos deuses e da 

complexa união de Apolo com Dioniso, no espírito grego, culminando com o florescimento 

da tragédia grega, como nos mostra Lesky: 

 

Conhecemos um vaso do Museu do Ermitage em que, no sagrado recinto de Delfos, 

Apolo estende a destra a Dioniso. Tomamos esta imagem como testemunho precioso da 

significativa aliança que os sacerdotes de Delfos fizeram com a nova religião, mas podemos 

também entendê-la como um símbolo dos poderes de cuja aliança surtiu o milagre da tragédia 

grega. 216  

 

                                                 
214 Pascal THIERCY, Tragédias gregas, p. 22. 
215 Idem, Ibid., pp. 22-23. 
216 Albin LESKY, A tragédia grega, p. 81. 
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Aristóteles, filósofo grego da época clássica e o primeiro teórico da literatura grega, 

formula a primeira definição de tragédia, no século IV a.C., em sua obra Poética: 

 

É pois a tragédia imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa 

extensão, em linguagem ornamentada e com as várias espécies de ornamentos distribuídas 

pelas diversas partes [do drama], [imitação que se efetua] não por narrativa, mas mediante 

atores, e que, suscitando o “terror e a piedade”, tem por efeito a purificação (katharsis) dessas 

emoções. 217 

 

O fundamental na tragédia, para o filósofo grego, é o despertar dessa polaridade de 

sentimentos de terror e compaixão por meio da “trama dos fatos” 218; a tragédia não é 

imitação de homens, mas sim de ações e de vida, de felicidade e de desventura que, por sua 

vez, residem na ação. A ação deve ser complexa e possuir como elementos a peripécia – 

reviravolta súbita, mudança de um estado em seu contrário – e o reconhecimento – 

compreensão da verdade por parte do herói. 

Aristóteles não se preocupa em estabelecer uma teoria sobre a tragédia nem se 

concentra nos aspectos técnicos do espetáculo, e sim na reação do público. Ele conclui que, 

para realizar-se como obra de arte, o espetáculo trágico deve sempre provocar a katharsis, isto 

é, a purificação das emoções dos espectadores. Ao assistir às terríveis dilacerações do herói 

trágico, ao sensibilizar-se com o horror em que a vida dele se transforma, e ao sentir profunda 

compaixão pelo infausto que o destino reserva ao herói, o público deveria passar por uma 

espécie de exorcismo coletivo.  

O conceito de catarse está ligado ao domínio da medicina, e seu sentido é de alívio, 

combinado ao prazer, dos afetos mencionados. A catarse não está ligada a nenhum efeito 

moral, apesar de Platão ter banido, rigorosamente, a tragédia de sua República ideal, por 

considerá-la nefasta à moral dos cidadãos 219. Atribui-se a concepção de Aristóteles, que 

associa a tragédia à catarse, ao fato de ele ter sido médico, o que teria contribuído para que 

entendesse a encenação dramática como uma espécie de remédio da alma, que ajuda o público 

a expelir suas próprias dores e sofrimentos ao presenciar o desenlace. 

Num momento seguinte, Aristóteles esclarece que os homens são tais ou quais 

segundo o seu caráter, mas são felizes ou infelizes, bem ou mal-aventurados, segundo suas 

                                                 
217 ARISTÓTELES, Poética, p. 74. 
218 Idem, Ibid., p. 75. 
219 Cf. Albin LESKY, A tragédia grega, p. 28. 
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ações e suas experiências 220. A bem-aventurança ou a desdita do homem depende de suas 

ações. De fato, não é o caráter que determina o trágico, e sim a ação; o caráter é próprio do 

homem e restringe-se a ele; a ação, pelo contrário, deve ser compreendida, em última 

instância, a partir da polaridade entre o homem e o mundo em que ele se insere.  

Esses são os dois pressupostos fundamentais da tragédia, o homem e o mundo, 

levantados por Gerd Bornheim, que nos diz: 

 

No momento em que estes dois polos, de um modo imediato ou mediato, entram em 

conflito, temos a ação trágica. (...) Deve-se mesmo afirmar que todo trágico reside nesse estar 

suspenso na tensão entre os dois pressupostos fundamentais. (...) Na medida em que um dos 

pressupostos perde sentido e força, o teor trágico da ação enfraquece, perde sua razão de ser. 
221 

 

A maioria das peças trágicas gregas coloca, diante dos espectadores, personagens que 

devem responder por seus atos. Antígona, em função dos seus valores religiosos e da sua 

consciência familiar, ousa ir contra o Estado, a consciência coletiva, e ultrapassa a ordem 

decretada por Creonte de não dar sepultura ao seu irmão morto, Polinices. Em virtude de sua 

insolência, hybris 222, a protagonista é condenada a ser sepultada viva. A partir da definição de 

Aristóteles tomada no contexto sócio-histórico em que a tragédia surge, podemos considerar o 

estado de bem-aventurança ou infortúnio, vivenciado pelo herói trágico, como a experiência 

sentida em profundidade por um indivíduo que está sujeito às consequências de suas ações.  

O nascimento da tragédia grega se dá num contexto histórico em que os valores 

coletivos da polis tendem a prevalecer sobre os valores individuais da aristocracia. É um 

período de transição entre um conjunto de valores marcadamente religiosos, valores do oikos, 

“lar”, e os novos valores democráticos, ou seja, um momento caracterizado por um estado 

particular de articulação entre o mito e o pensamento jurídico, em plena fase de elaboração. 

Essas duas últimas categorias se confrontam nos palcos gregos e exprimem o debate entre o 

passado mitológico e o presente da cidade.   

                                                 
220 Cf. ARISTÓTELES, Poética, p. 75. 
221 Gerd BORNHEIM, O sentido e a máscara, p. 74. 
222 Com esse termo, intraduzível para as línguas modernas, os gregos entendiam qualquer violação da norma da 
medida, ou seja, dos limites que o homem deve encontrar em suas relações com os outros homens, com a 
divindade e com a ordem das coisas. (...) Aristóteles deu a esse termo um significado mais restrito: entendeu 
tratar-se de ofensa gratuita feita aos outros apenas pelo prazer de sentir-se superior: o que é insolência. Cf. 
Nicola ABBAGNANO, Dicionário de Filosofia, p. 604. 
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Decorre daí a afirmação de Walter Nestlé de que a tragédia floresce “quando se 

começa a olhar o mito com olhos de cidadão.” 223 Nessa perspectiva, não só o universo do 

mito como também o mundo da cidade, em função de um declínio na sua consistência, 

tornam-se alvos de questionamentos. 

Para Vernant e Vidal-Naquet, a consciência trágica provoca angústia na medida em 

que levanta questões, mas não pode fornecer soluções: 

 

Mesmo no mais otimista dos Trágicos, em Ésquilo, a exaltação do ideal cívico, a 

afirmação de sua vitória sobre todas as forças do passado tem menos o caráter de uma 

verificação, de uma segurança tranquila que de uma esperança e de um apelo onde a angústia 

jamais deixa de estar presente, mesmo na alegria das apoteoses finais. Uma vez apresentadas 

as questões, para a consciência trágica não mais existe resposta que possa satisfazê-la 

plenamente e ponha fim à sua interrogação. 224 

 

A tragédia discute as novas mudanças na organização social da polis, embora o 

passado mítico, de um mundo já decorrido, continue presente na consciência do homem 

grego. O herói do teatro grego pertence ao universo lendário, à aristocracia, porém, num 

momento em que seus valores já se mostram decadentes. O coro, constituído por cidadãos que 

defendem os valores da polis, entra em contraposição ao herói, que, ao praticar uma ação, 

consciente ou não, caracterizada pela hybris, “desmesura”, é conduzido à harmatía, o erro 

trágico segundo Aristóteles, e culmina com a sua derrocada. Esse desfecho é a consumação da 

vitória da nova ordem de valores democráticos. 

O advento do direito, no quadro da cidade, também provoca questionamentos acerca 

dos mitos que se tornam objeto de debate diante do público. Nele, o herói lendário constitui-

se como sujeito responsável por seus atos, sofre julgamento por parte dos deuses e dos 

homens, marcando assim uma etapa na “formação do homem interior”, do homem que deve 

pagar por suas atitudes. No entanto, a derrota de tais heróis não significa denegrimento da 

imagem dos valores antigos, pois, ao mesmo tempo, que eles são vencidos, a derrota é 

gloriosa, já que demonstram extraordinária nobreza, honra e superioridade na maneira como 

suportam os sofrimentos. Aliás, na maioria das peças, embora os representantes das linhagens 

reais de outrora não consigam evitar a própria morte, acabam por preservar seus nomes contra 

a difamação. 

                                                 
223 Jean-Pierre VERNANT e Pierre VIDAL-NAQUET, Mito e tragédia na Grécia antiga, p. 10. 
224 Idem, Ibid., p. 11. 
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Vernant e Vidal-Naquet salientam a figura do direito na compreensão da tragédia: 

“Para o intérprete, trata-se apenas de algo prévio que finalmente deve levá-lo de volta à 

tragédia e ao seu mundo a fim de explorar-lhe certas dimensões que, sem esse desvio pelo 

terreno do direito, ficariam dissimuladas na espessura do texto.” 225 Mas os autores enfatizam 

que a tragédia, apesar de assimilar a imagem de um processo judicial, não discute um direito 

já fundado e fixado sobre princípios, organizado num sistema coerente, e sim as discordâncias 

de um pensamento jurídico inacabado e questionável. 

A tragédia grega corresponde menos a um reflexo da realidade social do que à 

expressão crítica de uma dissonância, ou, melhor dizendo, do que à manifestação estética do 

incerto momento de inauguração de uma nova ordem:  

 

Isto corresponde a um período em que os gregos estavam tentando distinguir 

claramente o plano humano – o que Tucídides chamaria de natureza humana – das forças 

físicas, naturais, dos deuses, etc. A tragédia surge neste momento e para exprimir que o 

homem é enigmático. A cidade vivia com uma imagem do homem oriunda da tradição heroica 

e viu surgir, então, um homem totalmente diferente, o homem político, o homem cívico, o 

homem do direito grego, aquele cuja responsabilidade é discutida nos tribunais em termos que 

nada mais têm a ver com a epopeia. A imagem do homem heroico, em contato direto com os 

deuses, agido por eles, subsiste ao lado de outro homem que, quando matou sua mulher, não 

pôde invocar as maldições ancestrais e que é interrogado sobre o porquê e como de seu ato. As 

duas imagens do homem são absolutamente contraditórias e, como os gregos estavam 

divididos entre as duas, o homem se tornava um enigma. 226 

 

Então nos perguntamos: qual é a relação entre um homem e o ato que realiza? Eis uma 

das grandes e inquietantes questões que a tragédia, da mesma forma que os tribunais da época, 

expõe, à sua maneira, diante do público: “A relação é a mesma quando entende suas 

condições, quando age com conhecimento de causa ou quando age cegado por uma paixão, 

em estado de legítima defesa, ou na ignorância completa da pessoa que matou?.” 227 Existe a 

falta que é cometida intencionalmente, com conhecimento de causa, e a falta involuntária, 

cometida sem saber? Existe a culpa de nascença, resultante da mácula ligada a toda uma 

linhagem? E quanto aos crimes instigados pelos deuses? Devem os homens pagar por eles? A 

fatalidade elimina a responsabilidade humana? A escolha do herói é produto dos deuses? 
                                                 
225 Jean-Pierre VERNANT e Pierre VIDAL-NAQUET, Mito e tragédia na Grécia antiga, p. 9. 
226 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 355. 
227 Idem, Ibid., p. 365. 
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Quais são as suas possibilidades de escolha? São essas as questões sobre as quais a tragédia se 

debruça, mas não oferece respostas nem indica soluções. Nesse sentido, o herói trágico grego 

se apresenta para os espectadores como um ser problemático, induzindo-os a um processo de 

reflexão.  

Graças às circunstâncias de um direito em estado de desenvolvimento, ou seja, 

inconcluso, este se configura como um problema e não há como deixar de sê-lo. Além disso, 

estamos falando de uma época, conforme aponta Vernant, em que o homem ainda não é 

concebido como um agente totalmente autônomo: 

 

A vontade ainda não está verdadeiramente delineada, não existe a noção de livre-

arbítrio. Também não existe a noção de autonomia do homem; não há noção de vontade. Tudo 

isto não existe. Há uma tensão espiritual entre os gregos, sobre a questão da falta, entre o que 

a religião e a vida social, política e, principalmente, o direito estavam começando a elaborar, e 

é neste intervalo que a tragédia coloca suas questões. Mostrará que de fato o herói é sempre ao 

mesmo tempo aquele que fez uma escolha pessoalmente, que se engajou em atos que 

correspondem ao que ele é – a vontade de Édipo pertence a ele e o constitui – e que ao mesmo 

tempo os deuses prepararam tudo, de forma que o homem foi simplesmente empurrado, 

atravessado pelas potências divinas, e não entendeu nada do que estava fazendo. 228  

 

É precisamente nessa dualidade que reside a mola da ação e que acarreta o surgimento 

de uma consciência trágica. Para sua existência, é necessário que os planos humano e divino – 

graças à formação da noção de uma natureza humana possuidora de aspectos próprios, de sua 

moral e seus valores – sejam bastante distintos para se oporem, sem que, no entanto, deixem 

de aparecer como indissociáveis.  

Não podemos nos esquecer de que, nessa forma estética, temos a presença de um forte 

destino que condiciona os caminhos do herói e, assim, o ato humano não deve ser concebido 

como totalmente autônomo. Ainda segundo Vernant, “o ato é sempre ao mesmo tempo 

produto de todos os mecanismos intelectuais da pessoa, do caráter, do temperamento do 

agente e produto de todas as forças que agem por meio dele. É um é outro. É a interferência.” 
229 

Todavia, a conduta dos lendários personagens, seus sistemas de valores e suas ações – 

embora não inteiramente voluntárias – são extremamente problemáticos e não se coadunam 

                                                 
228 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, pp. 367-368. 
229 Idem, Ibid., p. 368. 
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com os horizontes políticos dos novos tempos, pois comportam algo de excessivo e 

transgressor. Não obedecem à moral cívica, mas à moral da honra, timé, que a epopeia canta. 

Daí a existência de tantos crimes a serem julgados. Ainda que a causa determinante de suas 

falhas tenha uma origem divina, para que estas possam se concretizar, devem passar pela 

vulnerabilidade humana.  

É nesse aspecto que se estabelece um conflito, pois uma nova cidade não comporta 

mais crimes de sangue, incestos, nem sequer a vingança pautada nas leis do oîkos, ou mesmo 

de determinadas potências divinas. Segundo o helenista francês, “as transformações das 

estruturas sociais, da família, a própria fundação da cidade grega como unidade que supera os 

grupos familiares desembocam no fato de que é a cidade e o tribunal que passarão a 

regulamentar a vingança.” 230 Busca-se, precisamente, que o interesse coletivo prevaleça 

sobre o individual. 

Resta-nos ainda um aspecto importante a ser mencionado: a implantação da 

democracia arruína o monopólio político da aristocracia e acirra a divisão interna dessa antiga 

classe social. De um lado, o grupo de aristocratas que apoia a derrubada da tirania continua a 

participar do governo da cidade, por meio de cargos civis ou militares, e se torna uma 

importante liderança democrática, como é o caso de Clístenes e Péricles. Ambos descendem 

da família aristocrática ateniense dos alcmeônidas, engajados na história de Atenas desde o 

século VII 231. Os aristocratas governam a favor e com o corpo de cidadãos, embora estes 

tivessem uma representação reduzida nas assembleias, e formam um “compromisso entre os 

senhores e o povo.” 232 De outro lado, um pequeno grupo desses senhores, os oligarcas – ricos 

proprietários de terra –, não compartilha o novo regime e se torna uma ameaça constante de 

golpe à democracia 233. 

Assim, os cidadãos, em suas atividades políticas, enfrentam não só as tensões 

provenientes do conflito interno da aristocracia, dividida entre o pequeno grupo da oligarquia 

e a aristocracia democrática, como também a antiga tensão entre povo e nobreza que, apesar 

de mais branda, ainda sobrevivia. A própria realização dos concursos dramáticos é um fator 

de integração do corpo cívico pela democracia ateniense, na medida em que toda a 

comunidade participa de seu processo de organização, do mais comum cidadão ao mais 

                                                 
230 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 365. 
231 Cf. Claude MOSSÉ, Dicionário da Civilização Grega, p. 34. 
232 Luciano CANFORA, O cidadão, p. 120. 
233 Cf. M. I. FINLEY, Os Gregos Antigos, p. 69. 
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importante representante de Atenas. A escolha do poeta vencedor cabe a uma espécie de 

tribunal composto por cidadãos sorteados entre as diversas tribos áticas. 

A religião passará por uma nova reestruturação e atuará, em certas peças, como aliada 

do Estado na punição dos violadores dos limites impostos pela convivência em sociedade, 

sacrificando-os pelo bem da polis, da recente democracia instaurada na Grécia Antiga.  

 

1.3.4 Fábula e enredo 

 

Em sua Poética, Aristóteles apresenta-nos, de certa forma, uma sistematização dos 

elementos constituintes da tragédia grega: a fábula, o enredo, o herói e o coro, que 

abordaremos a seguir. 

A fábula presente na tragédia, da mesma forma que na epopeia – sua antecessora na 

cronologia da literatura grega –, se refere ao mito, à idade heroica das grandes famílias reais, 

como as dos átridas e dos labdácidas. Contudo, não cabia aos autores trágicos e épicos criar 

personagens, mas sim fazer uso do material existente na memória do homem grego, daquilo 

que ele acreditava ser o seu passado, o horizonte longínquo dos homens de outrora. O mito 

tomado em seu estado puro não assinalava o efeito trágico, e cumpria ao tragediógrafo 

reinterpretá-lo tragicamente: 

 

O mito heroico não é trágico por si só, é o poeta trágico que lhe dá esse caráter. É 

certo que os mitos comportam, tanto quanto se queira, essas transgressões de que se nutriam 

as tragédias: o incesto, o parricídio, o matricídio, o ato de devorar os filhos, mas não 

comportam em si mesmos nenhuma instância que julga tais atos, como as que a cidade criou, 

como as que o coro exprime a seu modo. Em qualquer lugar onde se tem a ocasião de 

conhecer a tradição, onde se exprimiu o mito, constata-se que é o poeta trágico que fecha o 

círculo que é a tragédia. 234 

 

Nas primeiras versões do mito de Édipo, o herói não se pune furando os próprios 

olhos; ele morre tranquilamente instalado no trono de Tebas. São precisamente Ésquilo e 

Sófocles que dão ao herói sua versão trágica.  

Como já assinalado, o mito não é desenvolvido da mesma maneira na epopeia e na 

tragédia, embora ambas se situem na idade heroica. O herói, na tragédia, diferentemente da 

epopeia, deixa de ser um modelo e passa a ser, com suas ações, um problema a ser enfrentado 
                                                 
234 Jean-Pierre VERNANT e Pierre VIDAL-NAQUET, Mito e tragédia na Grécia Antiga, p. 271. 
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diante dos espectadores. Seus atributos são os mesmos dos personagens épicos, e é por meio 

deles que ele suporta com dignidade o seu destino. 

No tocante ao texto de natureza trágica, a ação deve se restringir apenas a um mito, ou 

melhor, a um único episódio lendário. Aristóteles, em sua Poética, diz que a “tragédia 

procura, o mais que possível, caber dentro de um período do sol, ou pouco excedê-lo” 235. 

Segundo o filósofo grego “é, pois, necessário (...) não fazer uma tragédia como se ela fosse 

uma composição épica (chamo épica à que contém muitos mitos), como seria o caso do poeta 

que pretendesse introduzir numa só tragédia todo o argumento da Ilíada.” 236 

Dessa forma, o poeta trágico deve escolher o momento crucial da vida de um herói, 

em que são colocados, frente a frente, o livre-arbítrio do Ego, que agiu de forma distinta do 

previsto, e os valores estabelecidos pelos deuses ou pelo Estado, e aí estabelecer um corte. 

A quase totalidade da ação concentra-se no diálogo. As cenas de violência não são 

encenadas, apenas relatadas. Tudo acontece com implacável e terrível rapidez. Como se pode 

observar, em oposição à epopeia, a tragédia apresenta-se de forma altamente concentrada. Na 

maioria das vezes, inclusive, o que é encenado no palco grego são ações que já ocorreram 

antes do início da peça. 

Neste momento crítico da vida do herói, ele ocupa a posição de réu e suas ações 

passadas serão julgadas e solicitarão um desfecho. Trata-se de alguém, como vimos, 

marcadamente deslocado. O mundo em que se apresenta é o da polis, do direito, da ordem 

plenamente aceita; porém, o herói representa o mundo antecedente, o da aristocracia – um 

mundo em que todo crime, por exemplo, deveria ser vingado pela parte de quem sofrera, 

obrigatoriamente mediante a ação de consanguíneos ou de descendentes.  

E, assim, em consequência de um delito, perpetra-se outro ainda mais nefasto. Não é 

por acaso que, para Aristóteles, o espaço trágico por excelência situa-se no coração das fortes 

alianças. É através de ações catastróficas que se sucedem “entre amigos – como o irmão que 

mata ou esteja em vias de matar o irmão, ou um filho o pai, ou a mãe um filho, ou um filho a 

mãe, ou quando acontecem outras coisas que tais” 237 – que a piedade e o temor são 

despertados. Para o filósofo, “se as coisas se passam entre inimigos, não há pelo que nos 

compadecer, nem pelas ações nem pelas intenções deles, a não ser pelo aspecto lutuoso dos 

acontecimentos; e assim, também, entre estranhos.” 238 

                                                 
235 ARISTÓTELES, Poética, p. 73. 
236 Idem, Ibid., p. 89. 
237 Idem, Ibid., p. 83. 
238 Idem, Ibid., p. 83. 
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Com efeito, com a instituição da democracia, é o Estado que promove a punição de 

tais atrocidades. Nessa nova organização social, o sujeito passa a ser responsável pelos 

próprios atos. Se ele agir em desmedida, será sujeitado ao veredicto de um tribunal em que os 

juízes são os deuses e os homens, e deverá pagar um alto preço por romper as normas que 

regem o bom convívio social. O seu sacrifício representa a anulação do velho direito do 

mundo titânico e tirânico, e o predomínio de uma nova ordem. Dessa forma, o papel 

representado em cena pelo herói trágico é o de bode expiatório a ser imolado diante de uma 

comunidade, a fim de que essa ordem possa dominar com segurança. 

Normalmente, o lugar cênico único, escolhido para a efetivação do julgamento e 

punição da figura cantada pela tradição oral, situa-se diante de um templo, caso o erro 

cometido seja de ordem religiosa, como nas Eumênides, de Ésquilo, ou diante de um palácio, 

se este se caracterizar como sociopolítico, como em Antígona, de Sófocles. 

Outro elemento fundamental, ligado à fábula, é o enredo de uma tragédia, ou seja, a 

estruturação artística dada à fábula, que se compõe de peripécia, reconhecimento e catástrofe. 

O enredo trágico caracteriza-se pela mudança de sorte do herói que se realiza por meio 

da peripécia, peripetéia, dor e conhecimento, e, algumas vezes, da catástrofe configurada 

como espetáculo grotesco, seja pela maneira como se efetiva a morte do herói, seja por sua 

mutilação. 

A peripécia “é a mutação dos sucessos, no contrário” 239, e consiste no 

estabelecimento de um conflito, em função de uma ação que acontece ao contrário da que está 

programada, e volta-se para o seu oposto. Trata-se de um momento em que se dá a inversão 

da situação do personagem, e este se torna um dos polos de uma “contradição inconciliável”. 

Conforme Aristóteles, “no Édipo, o mensageiro que viera no propósito de tranquilizar o rei e 

de libertá-lo do terror que sentia nas suas relações com a mãe, descobrindo quem ele era, 

causou o efeito contrário.” 240 

O reconhecimento, anagnórisis, é a passagem do ignorar ao saber que em geral se dá 

ao final do enredo trágico. Não se trata de um momento em que o público toma conhecimento 

de algum fato, mas daquele em que o herói toma consciência de algo que assumirá um papel 

significativo no seu destino. Ele reconhece que cometeu um terrível erro – harmatía – 

impulsionado por sua desmedida – hýbris – e aceita o retorno à ordem, nem que para isso 

deva pagar com o próprio sangue ou com a morte daqueles que lhe são queridos. 

                                                 
239 ARISTÓTELES, Poética, p. 80. 
240 Idem, Ibid., p. 80. 
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Ao comentar o Édipo-rei, de Sófocles, Aristóteles afirma que “a mais bela de todas as 

formas de reconhecimento é a que se dá juntamente com a peripécia” 241. Édipo, ao investigar 

o assassinato de Laio, descobre-se pai de quatro belos filhos, frutos de uma relação 

incestuosa, e o responsável pela morte do próprio pai – ou seja, o culpado da peste que se 

abate sobre Tebas. O herói passa de um estado de felicidade para um estado de infortúnio. O 

que é trágico nesse personagem é que, ao conduzir sua investigação até o final, ele descobre, 

ao mesmo tempo, que matou Laio e quem ele é. E acontece de ele ser o contrário do que 

acreditava ser, ou, mais exatamente, descobre que tem em si duas faces contraditórias. Nesse 

sentido, esse saber é trágico, pois não atinge o conhecimento, mas a tomada de consciência 

radicalmente problemática do homem – o homem como alguém que não pode ser definido, 

não possui uma essência 242. 

A catástrofe, sparagmós, é a ação resultante da combinação da peripécia com o 

reconhecimento que produz destruição e dor no final da obra. Ao assumir a culpa, o herói 

acaba por se mutilar ou suicidar. Ao sacrificar-se, purga o crime pela comunidade, 

purificando-a, e opera o restabelecimento de uma integração perdida. Aliás, a própria base na 

qual se fundamenta o enredo trágico se encontra justamente nesse regresso: 

 

O enredo de uma tragédia constitui-se, pois, como restabelecimento do equilíbrio 

perdido, némesis. Acontece impessoalmente, exibindo a onipotência de um destino exterior, a 

denominada moira, expressão da essência divina, seja por sua justiça, seja por sua 

providência, exibindo ainda a onipotência de uma necessidade, ananké, a existir 

independentemente da ação humana. O agente efetivador do restabelecimento da ordem, 

némesis, é variante: tanto pode ser a vingança de um deus quanto de um mortal, tanto pode ser 

a ação do acaso quanto da organização lógica das ações do herói. A ordem inevitavelmente se 

restabelece, transparecendo através desta ocorrência a preexistência de uma lei, seja ela da 

natureza, seja ela divina, seja ela uma estrutura social rígida. O indivíduo nunca sai vitorioso 

numa obra de arte literária trágica. 243 

 

Essa é a configuração trágica ideal, segundo Aristóteles, para produzir a finalidade 

última da tragédia, a catarse das emoções do público. E esta só pode ocorrer como 

consequência do páthos, ou seja, de uma experiência em que o espectador é intensamente 

impactado por uma(s) emoção(ões) – a tragédia – de terror e piedade. 
                                                 
241 ARISTÓTELES, Poética, p. 80. 
242 Cf. Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 373. 
243 Adelaide C. CÉZAR, O trágico enquanto marca do texto literário, p. 145. 
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Segundo Nicole Loraux, o substantivo páthos deriva do infinitivo pathein, o padecer, 

aquilo que, no teatro grego, “se enuncia como lei da condição mortal (Ésquilo, Persas, 293-4; 

Sófocles, Electra, 1169-71)” 244, pois aquele que sofre, o homem, é designado mais 

frequentemente pelos tragediógrafos por meio da palavra brotós, homem destinado à morte. 

Brotós é habitualmente empregado na tragédia em uma perspectiva vertical, mostrando a 

relação dos homens com os deuses, ou confrontando a fraqueza dos homens com a elevação 

dos seus ideais de sabedoria. Assim, o páthos é: 

 

o que se sofre, o sofrimento, mas também a experiência que, para os humanos, se 

adquire somente na dor. Pronunciada, a palavra páthos difere apenas por uma letra de máthos, 

nome do conhecimento adquirido, e, explorando essa pequena diferença, Ésquilo formou o 

adágio páthei máthos (Agamêmnon, 177; cf. 249-50), que é a quintessência do trágico. “No 

sofrimento, o conhecimento”, ou ainda: “experiência dá sapiência”. É por ter sofrido que se 

compreende (...). 245 

 

Ser pático – portanto, ser afetado pelo páthos – significa passar por uma vivência de 

ser impactado, ou sofrer o impacto de fortes emoções, o que, na tragédia, deveria ter como 

efeito a aquisição de uma aprendizagem por meio da dor, do sofrimento despertado pela 

identificação com o herói. Essa condição trágica fundamental coloca o homem à mercê das 

piores atrocidades como agente e vítima. 

À medida que a peça caminha para o clímax, o espectador vai se envolvendo com a 

trama e o despertar de sentimentos de compaixão e temor faz com que sofra juntamente com o 

herói, com que se identifique com a inexorabilidade do destino a que aquele está submetido.  

A compaixão emerge por sua desgraça imerecida e o temor pela possibilidade de 

vivenciar o mesmo infortúnio. Embora os acontecimentos funestos experimentados pelo herói 

estejam localizados em um tempo imaginário, pela via do poético, produzem efeitos como se 

fossem reais.  

Nesse sentido, a representação de uma tragédia funciona como uma espécie de 

remédio da alma, ao ajudar os espectadores a expelir as próprias dores e sofrimentos. O prazer 

sentido pelo público seria descrito em termos de alívio, que é considerado tanto mais forte 

quanto mais afetado cada um esteja pela compaixão e pelo temor. 

A tragédia é o gênero artístico mais caro à democracia, como afirma Charles Segal: 

                                                 
244 Nicole LORAUX, A tragédia grega e o humano, p. 27. 
245 Idem, Ibid., p. 27. 
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Enquanto a lírica coral tende a consolidar as tradições e os valores das famílias 

aristocráticas, a forma relativamente nova do espetáculo dramático é a que caracteriza a polis 

democrática. Na verdade, com a sua integração na vida da cidade, a sua estrutura de debate 

dialético, as relações sempre instáveis entre herói e comunidade representada pelo coro, a 

tragédia é o gênero mais caro à democracia, após os seus inícios no tempo de Pisístrato. 246 

 

 

1.3.5 Herói e coro 

 

O terceiro elemento constitutivo da tragédia que podemos depreender da Poética é o 

herói, como consta do capítulo XIII, denominado “A situação trágica por excelência. O herói 

trágico”. Vejamos quais são as características do herói trágico na Antiguidade grega.  

Para que a tragédia possa atingir o seu fim próprio, ou seja, suscitar as emoções de 

temor e piedade, exerce papel fundamental, além da estrutura do enredo, a escolha do herói. 

Para que o poeta consiga provocar essa reação no público, a situação trágica ideal a ser 

representada de ser: 

 

a do homem que não se distingue muito pela virtude e pela justiça; se cai no 

infortúnio, tal acontece, não porque seja vil e malvado, mas por força de algum erro; e esse 

homem há de ser algum daqueles que gozam de grande reputação e fortuna, como Édipo e 

Tiestes ou outros insignes representantes de famílias ilustres. 247 

 

Ligado a linhagens reais, o herói trágico equilibra virtude e vício. É belo, forte, jovem, 

inteligente, rico e possui grande domínio da palavra e poder de persuasão.   

O centro do espetáculo teatral gira em torno do destino infeliz do herói, tema comum à 

maior parte das narrativas antigas. Nelas, o herói é um vencedor que está no esplendor da vida 

e que usufrui da glória recebida pelos feitos das suas armas quando, repentinamente, se vê 

vítima de uma reviravolta brusca imposta pelo destino. Um acontecimento terrível apaga seu 

estado jubiloso, o conduz à desgraça e o empurra ao mundo das sombras. Com efeito, é graças 

às qualidades que o caracterizam que ele consegue agir e reagir aos sofrimentos. O herói 

trágico demonstra extraordinária nobreza na forma como os suporta e revela dignidade na 

queda. Mantém-se firme mesmo quando se trata de uma posição insustentável ou impossível. 
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Ele não recua perante a sua ruína, como se seus desígnios e aspirações importassem mais que 

a própria vida. 

Assim ocorre com Édipo, rei de Tebas, casado com a rainha viúva e com quem tem 

quatro filhos – dois varões e duas moças –, quando os acontecimentos desabam ao seu redor. 

Agamêmnon, o rei de Micenas, ao retornar para casa, vitorioso, sucumbe ao golpe assassino 

de Cliptemnestra, sua mulher. Prometeu, o titã, que traz do Olimpo o fogo dos céus para os 

homens, é banido, preso e encarcerado no alto das montanhas do Cáucaso. 

Para considerarmos um espetáculo como uma tragédia é preciso que ele apresente 

certas características, que constituem seus três postulados.  

Em primeiro lugar, a tragédia deve revelar a dignidade da queda. Como nos diz 

Aristóteles, “já ficou assente que a tragédia é imitação de uma ação completa, constituindo 

um todo que tem certa grandeza.” 248 O herói é, portanto, sempre uma figura 

reconhecidamente grande, importante, que consegue manter a integridade moral mesmo 

quando as coisas desandam ao seu redor. É, portanto, um estoico.  

Em segundo, a tragédia tem que conter a importância da altura da queda, que deve 

transmitir a ideia do desmoronar de um mundo de segurança e felicidade, na verdade ilusório, 

para as mais profundas das misérias. Tal queda, o herói deve aceitá-la em sua consciência. 

Não se entende como tragédia o caso em que a vítima é alguém sem vontade, conduzido para 

a desgraça como se fosse um marionete inconsciente dos deuses. 

E, por último, deve resultar na falta absoluta de solução. Não há outra saída do que 

aquela determinada pelos acontecimentos que vão se descortinando diante do herói. 

Alguns autores cristãos concebem a tragédia como um gênero pertencente 

exclusivamente ao mundo pagão. O cristianismo a teria banido pelo fato de não se enquadrar 

na ideia da alma pecadora que atinge sua redenção por uma graça de Deus, pois não há 

salvação nem perdão para o herói trágico. A tragédia seria possível somente na cultura pré-

cristã, que desconhece os princípios do arrependimento e da absolvição, ou ainda o gesto 

inesperado e miraculoso da graça divina.  

O pecado original do herói trágico é ser o produto de uma hybris, uma violação da 

medida, da ordem natural do universo determinada pelos deuses – ordem que não pode ser 

rompida. Por gozar de elevada reputação, é movido pela soberba e pelo orgulho. É alguém 

caracterizado pela excessiva confiança em si, de caráter transgressor. É, precisamente, essa 

sua especificidade o elemento responsável por propiciar ao herói a segurança acerca de seus 
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valores e a ousadia suficiente para enfrentar os valores opostos aos seus, impulsionando-o, 

assim, para a desventura por incorrer em erro, harmatía. Cegado completamente por sua 

hybris, o herói trágico não tem olhos para a dikê, para a ordem estabelecida.  

Convém, no entanto, ressaltar que a ação desmesurada praticada pelo herói se efetiva 

inconscientemente e o erro a ele imputado, apesar de apresentar natureza transgressora, não é 

moral: 

 

Tal falta, hamartía, Aristóteles o diz claramente, não é uma culpa moral e, por isso 

mesmo, quando fala da (...) reviravolta, que faz o herói passar da felicidade à desgraça, insiste 

em que essa reviravolta não deve nascer de uma deficiência moral, mas de um erro, de uma 

falta, hamartía, cometida. (...) Harmatía significa etimologicamente “errar o alvo, com o arco 

e a flecha” e, nesse sentido, (...) enganar-se. Trata-se, por conseguinte, de um ato inábil, mas 

não moralmente culpável. É um ato em que o homem é vítima da fatalidade, (...) do acaso e 

até mesmo de uma “escolha”, mas não de um “erro por ignorância”, como desejava Platão. 

Antígona nada ignorava e, por isso mesmo, é tão trágica. 249 

 

Entretanto, ao erro cometido pela personagem, se seguem, necessariamente, o castigo, 

o infortúnio, pois é desse modo que se trabalha a ética sob a qual se estrutura o universo 

trágico. Segundo Northrop Frye, “a tragédia parece conduzir a uma epifania da lei, daquilo 

que é e deve ser” 250, em que por toda hybris se paga muito caro 251. 

Ao ser punido, o herói trágico perde o espaço político e social que antes possuía por 

direito e fica isolado. Enredado num conflito insolúvel, ele alça à sua consciência todas as 

suas perdas e sofre conscientemente.  O herói não é condenado ao silêncio, mas sim a falar. 

Sobre ele pesam graves acusações que, por sua vez, estão, igualmente, bem estruturadas em 

fala e são desferidas pelos seus acusadores, mais precisamente, por aquele que ocupa o lugar 

de seu opositor.  

A esse embate oratório, dá-se o nome de agon. Conforme Jacqueline de Romilly, em A 

tragédia grega, o agon é entendido como: 

 

uma espécie de confronto organizado, no qual se contrapõem dois longos discursos, 

geralmente seguidos de um intercâmbio de versos, tornando os contrastes mais densos, mais 

tensos, mais cintilantes. No agon, cada um defendia o seu ponto de vista com toda força 
                                                 
249 Junito de Souza BRANDÃO, Teatro Grego: Origem e Evolução, p. 48. 
250 Northrop FRYE, Anatomia da crítica, p. 205.  
251 Cf. Junito de Souza BRANDÃO, Teatro Grego: Origem e Evolução, p. 49. 
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retórica possível, num grande desdobramento de argumentos, que naturalmente contribuíam 

para esclarecer o seu pensamento, ou a sua paixão. 252 

 

O receptor, em face da lucidez e da árida lógica do discurso do herói, e cônscio de que 

este agira de maneira contrastante com a justiça da cidade nova, sensibiliza-se com o horror 

que a sua vida se tornara e sente profunda compaixão pelo infausto que o destino, com mãos 

de ferro, lhe reserva. 

O coro e o herói trágico constituem os dois elementos fundamentais da tragédia grega 

e essa relação é permeada de certa tensão. O coro é formado sempre e exclusivamente por 

homens, mesmo quando o papel a ser representado diz respeito a um grupo de moças ou de 

mulheres. Enquanto o herói – personagem individualizado pela máscara –, representa o estado 

de alguém “sempre mais ou menos estranho à condição comum do cidadão” 253, o coro 

exprime, “a seu modo, diante do herói atingido pelo descomedimento, a verdade coletiva, a 

verdade média, a verdade da cidade.” 254 Mais do que exaltar as virtudes exemplares do herói, 

esse ser coletivo e anônimo as coloca em questão diante do público. Com um discurso 

expresso por meio de cantos líricos corais e marcadamente solene, permeado de expressões 

religiosas, louva como normas de conduta a medida e a prudência. É nesse sentido que “o 

coro representa a forma mais pura e abstrata do espírito agonístico da polis clássica.” 255 

Apesar de a ação do herói constituir o centro da tragédia grega, o coro não é um 

elemento absolutamente estranho a ela. Aristóteles afirma na Poética que “o coro também 

deve ser considerado um dos atores; deve fazer parte do todo, e da ação.” 256 A ação, 

“normalmente, se encontra nele. É por ele, por intermédio dele, que ela pode tocar os 

espectadores. Fica claro que ele tinha que intervir, suplicar, esperar, e que, por fim, as suas 

emoções acompanhem do início ao fim as diversas etapas da ação.” 257 

Ao analisar, criticar os personagens e exprimir em seus temores, em suas interrogações 

e julgamentos os sentimentos dos espectadores que compõem a comunidade cívica, o coro 
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254 Idem, Ibid., p. 274. 
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exerce, pois, a função de intermediário, uma espécie de “eco da sabedoria popular, traço de 

união entre público e atores.” 258  

A voz do coro é a voz da sabedoria. Por meio de suas piedosas e prudentes exortações, 

verificamos que este “assume um ponto de vista privilegiado e totalmente excepcional que 

não é concebido normalmente aos humanos. A partir deste ângulo, ele vê por um momento – 

‘num piscar de olho’ o que o entendimento humano não seria capaz de conceber.” 259 

O coro é um elemento com uma forma específica de reflexão que escuta tudo com 

certa distância, e procura captar a totalidade das implicações, levando em consideração todos 

os pontos de vista. Apesar de sua simpatia pelos seres excepcionais das grandes linhagens 

reais e de sofrer pelos golpes aos quais eles são submetidos, na tragédia o coro,  

 

embora fiel, representa ordinariamente a sociedade de onde o herói é gradualmente 

isolado. Por isso o que ele exprime é uma norma social, de acordo com a qual a hýbris do 

herói possa ser medida. O coro não é a voz da consciência do herói, de modo algum, mas 

muito raramente o encoraja em sua hýbris ou o instiga à ação desastrosa. 260  

 

Conforme afirmam Danziger e Johnson, o coro é um ser igualmente sujeito às 

consequências dessa desmesura: 

 

Aliás, o coro não só liga os episódios e comentários sobre a ação, mas também pode 

sofrer realmente através da ação a que os protagonistas estão sujeitos, embora isso ocorra com 

frequência num nível inferior e com menos compreensão das questões centrais. 261  

 

Assim, ao evocar os perigos que um crime pode suscitar, o coro teme por ele mesmo, é 

o seu futuro que está em jogo. Daí a presença de um tom exortativo dirigido ao aspecto 

rememorativo do passado, buscando extrair dele a lição. 

O componente musical e os sentimentos expressos pelo coro são introduzidos em 

forma de canto. A ansiedade, o terror, a piedade, a esperança e a exaltação, dentre outros, se 

efetivam mediante movimentos coreográficos descritivos durante a encenação.  

                                                 
258 Junito de Souza BRANDÃO, Teatro Grego: Origem e Evolução, p. 51. 
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Após esta apresentação da concepção de tragédia, segundo Aristóteles, de suas 

características e de seus elementos constitutivos, podemos penetrar na compreensão do 

trágico grego. 

 

1.3.6 Trágico grego 

 

Lesky abre seu texto “O problema do trágico” enfatizando que “é da natureza do 

trágico o fato de que, quanto maior a proximidade do objeto, tanto menor é a possibilidade de 

abarcá-lo numa definição.” 262 O autor esclarece que não se propõe a formular “a essência do 

trágico, mas tentamos evidenciar uma parte importante de uma problemática que, por muitos 

lados, continua aberta.” 263 

Nesse registro, ao partirmos em busca da noção do trágico “nos deparamos com a 

complexidade de um conceito polissêmico, que escapa à definição” 264, fala Patitucci. É, 

portanto, a partir dessa perspectiva que iniciaremos nossa reflexão sobre o trágico.  

Lesky, em seu estudo, levanta algumas indagações que são deixadas em aberto. 

Embora nos fale que a partir do conceito de catarse aristotélica “nenhum caminho nos leva à 

concepção do trágico no moderno sentido de cosmovisão” 265, o autor questiona se a Poética, 

que trata muito especialmente da tragédia e que vigorosamente dominou as opiniões durante 

muitos séculos, não teria lançado as sementes para uma concepção posterior a respeito: 

  

Porventura não podemos encontrar na Poética os germes de uma concepção do 

trágico, que vá além da análise técnica da obra de arte? E a exposição de Aristóteles sobre a 

catarse como finalidade da poesia trágica não contém a resposta à nossa pergunta acerca da 

essência do trágico? 266 

 

Embora concorde, de modo geral, com Max Kommerell ao dizer, sobre Aristóteles, 

que “toda sua forma de considerar [na Poética] é descritiva e sumariante e ele se detém diante 

do fenômeno do trágico, explicando-o, mas sem o avaliar”, Lesky indaga “se Aristóteles não 
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aponta uma vez sequer para além desses limites, preparando pontos de vista dos autores 

posteriores.” 267 

Lesky problematiza, também, sobre os germes do trágico na epopeia. Nessa criação 

literária, ergue-se sempre, a partir de seu centro, o herói radioso e vencedor, aureolado pela 

glória de suas armas e feitos, porém ele se ergue diante do fundo escuro da morte certa que 

dele arrancará as alegrias para levá-lo ao nada, ou a um lúgubre mundo de sombras, não 

melhor do que o nada. “Nessa tensão aqui indicada e em geral fortemente sensível na poesia 

heroica, é mister vislumbrar um momento do trágico.” 268 

O autor afirma que desde que a modernidade tornou novamente possível considerar a 

Ilíada e a Odisseia como aquilo que realmente são, ou seja, “obras de arte plasmadas por seus 

criadores a partir de uma pletora de elementos tradicionais diversos, segundo planos 

grandiosos de construção, suscita-se com crescente vivacidade a questão relativa dos germes 

do trágico nas duas epopeias.” 269 

O poeta trágico considera que o sentido da existência humana está vinculado à 

condição mortal do homem. Essa questão está presente das mais diferentes maneiras nas 

tragédias permeadas pela religiosidade grega, que se apresenta marcada, principalmente em 

Homero, como já foi visto, por uma ruptura intransponível entre os pobres homens, mortais, e 

os bem-aventurados deuses, imortais, o que caracteriza a força e a fragilidade da condição 

humana 270.  

O aspecto mais importante, salientado por Lesky, desses germes do verdadeiro trágico 

em Homero, e que o distingue do resto da literatura épica, não é a formação de uma cadeia de 

acontecimentos – a imagem da corrente, com a sucessão de elos –, mas “o encadeamento dos 

acontecimentos, das personagens e das suas motivações” 271, o que faz com que seu autor dê 

os primeiros passos em direção à tragédia.  

Para Lesky, a genialidade dos poetas da Ilíada ao colocar o tema da ira de Aquiles 

como o centro de cristalização do conjunto faz com que o herói se transforme numa figura 

trágica. A desmesura de sua ira, ao ver recusada sua petição, se transforma em hybris e causa 

seu sofrimento mais profundo: a morte daquele que lhe é mais caro, seu amigo Pátroclo. 
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Surge, então, o desejo de vingança que é consumado sobre Heitor, mas essa vingança causa o 

fim do próprio Aquiles.  

Outros acentos trágicos também são discerníveis em outras figuras intimamente 

vinculadas a Aquiles pelo amor e pelo ódio, acrescenta Lesky. Numa cena incomparável, o 

poeta ressalta o trágico destino de Heitor quando Zeus, o deus onisciente, observa o homem 

tomado pela vitória, possuído pelo orgulho, e lamenta-o, concedendo a ele ainda uma hora de 

exaltação. Mas, quando Aquiles varre o campo da batalha, as portas da cidade se fecham para 

os fugitivos e Heitor, em terrível abandono, espera o adversário implacável diante das 

muralhas, momento em que toma consciência de seu destino, conhece a culpa que expia com 

a morte. 

Porém, apesar de tudo o que tem sido mostrado, a epopeia homérica não passa de “um 

prelúdio à objetivação do trágico na obra de arte, ainda que seja um prelúdio muito 

importante” 272, sublinha Lesky. Os poemas de Homero, a Ilíada e a Odisseia, apresentam 

vários momentos de infelicidade pelos quais os grandes passam, como o desespero de Aquiles 

quando perde o seu amigo Pátroclo num combate; o encontro de Ulisses com Aquiles na 

morada dos mortos; a desgraça de Heitor, o bravo guerreiro morto num duelo pela defesa da 

sua cidade; a humilhação de Príamo, o velho rei de Troia, obrigado a suplicar a Aquiles a 

devolução do corpo do filho.  

O objetivo do poeta Homero, entretanto, não é exatamente o mesmo do autor 

dramático. Esses episódios da Ilíada e da Odisseia fazem parte da narrativa geral, mas que 

tem a intenção de enaltecer a bravura e os feitos dos combatentes, e não de provocar a 

compaixão ou qualquer outro sentimento piedoso nos leitores, ouvintes ou espectadores.  

Lesky conclui que a interrogação a respeito dos traços essenciais do trágico deve partir 

“necessariamente de sua configuração no drama.” 273 

Um dos traços marcantes sobre os primórdios do trágico, apontado por Lesky, é seu 

vínculo originário com a tragédia ática, assim expresso por ele: “Toda a problemática do 

trágico, por mais vastos que sejam os espaços por ele abrangidos, parte sempre do fenômeno 

da tragédia ática e a ele volta.” 274 

Vernant, contudo, faz a ressalva de que, embora em estreita ligação com a política, o 

trágico ainda não aparece na sociedade grega, e que está presente somente na tragédia, gênero 
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literário a partir do qual germina a noção de trágico, salienta Patitucci 275. Segunda essa 

autora, Vernant sinaliza que é possível falar de condição humana na tragédia grega, desde que 

se levem em conta as características de como ela é descrita pelo poeta trágico, em seu 

contexto da Grécia clássica do século V. a.C.. 276 

Lesky adverte que, com o decorrer do tempo, a palavra trágico foi se descolando da 

forma artística do classicismo helênico e assumindo outros significados: 

 

A palavra “trágico”, sem dúvida alguma, desligou-se da forma artística com que a 

vemos vinculada no classicismo helênico e converteu-se num adjetivo que serve para designar 

destinos fatídicos de caráter bem definido e, acima de tudo, com uma bem determinada 

dimensão de profundidade (...). 277  

 

Além do mais, o adjetivo trágico designa uma maneira muito definida de ver o mundo, 

uma ideia muito fundamentada de que nosso mundo é trágico. Podemos citar, como exemplo, 

Sören Kierkegaard, para quem o nosso mundo está separado de Deus por um abismo 

intransponível. Mas, essa é uma questão complexa, a que não poderemos nos ater nesta 

pesquisa. 

Há algo, sem dúvida, nos diz Lesky, que podemos afirmar com inteira segurança:  

 

(...) os gregos criaram a grande arte trágica e com isso realizaram uma das maiores 

façanhas no campo do espírito, mas não desenvolveram nenhuma teoria do trágico que 

tentasse ir além da plasmação deste no drama e chegasse a envolver a concepção do mundo 

como um todo. 278 

 

O tragediógrafo escreve a tragédia a partir da mitologia, representante do passado de 

seu povo, e a utiliza, abrangendo questões próprias da época, para promover a reflexão e o 

diálogo com o público. Porém, “o tragediógrafo foi além desse contexto ao pensar, por meio 

dele, a condição humana” 279 ressalta Patitucci. Assim, conclui a autora, ao sofrer as 

influências do pensamento e das questões características da época, o poeta as ultrapassa e faz 
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emergir, “aos olhos do espectador que acompanhava os sofrimentos do herói, com terror e 

compaixão, o homem trágico.” 280 

Aliás, nesse sentido, Patitucci faz uma contribuição fundamental ao assinalar que o 

herói trágico das tragédias gregas é um homem encarnado: 

 

O homem trágico do tragediógrafo, materializado na figura do herói, não é uma 

especulação, mas trata-se, para os gregos, poeta e público, de um homem encarnado. Uma 

experiência permitiu ao poeta colocar algumas das questões fundamentais da condição deste 

homem encarnado (...). 281 

 

Lesky constata que a época do neo-humanismo significa, em relação ao problema da 

natureza do trágico, um novo começo sobre os soterrados germes mais antigos. Nessa época, 

surge uma relação, inteiramente nova e extremamente fecunda, entre os pensadores e a 

tragédia grega. 

Admite-se, então, que qualquer tentativa para determinar a essência do trágico deve 

necessariamente partir das palavras que, a 6 de junho de 1824, o pensador Goethe pronunciou 

ao chanceler von Müller: “Todo o trágico se baseia numa contradição inconciliável. Tão logo 

aparece ou se torna possível uma acomodação, ele desaparece” 282. Goethe situa o trágico no 

universo das antinomias radicais. Esse é o fenômeno que nos esforçamos por compreender a 

partir de suas raízes. 

Os helenistas Lesky e Vernant “consideram que o trágico nas tragédias gregas designa 

sempre uma contradição fundamental da condição humana” 283, fala Patitucci. Essa 

contradição “pode situar-se no mundo dos deuses, e seus polos opostos podem chamar-se 

Deus e homem, ou pode tratar-se de adversários que se levantem um contra o outro no próprio 

peito do homem” 284 pondera Lesky.  

O sentido do trágico residiria na dualidade, na coexistência de sentimentos opostos, 

variáveis segundo cada autor, como inocência e culpabilidade, lucidez e cegueira, impureza e 

purificação, possessão e cura, loucura e saúde, etc. Em Édipo, o personagem sofocliano pesa a 

culpa de dois crimes hediondos: o parricídio e o incesto. Contudo, ao mesmo tempo, que é 

culpado, o herói grego é inocente, visto não ter consciência de que matara o pai e desposara a 
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283 Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 18. 
284 Albin LESKY, A tragédia grega, p. 31. 
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própria mãe. Édipo é vítima de uma maldição ancestral da qual não pôde escapar, e que atinge 

até mesmo seus filhos, destinando-os ao fratricídio. 

Vernant e Vidal-Naquet acrescentam que “o trágico traduz uma consciência 

dilacerada, o sentimento das contradições que dividem o homem contra si mesmo” 285. Os 

autores esclarecem que a tragédia, embora tenha suas raízes na realidade sociopolítica, não se 

restringe a refleti-la, mas, ao contrário, pretende expandir essa realidade, interrogando-a. 

“Apresentando-a dilacerada, dividida contra ela própria, torna-a inteiramente problemática.” 
286 Assim, os poetas trágicos questionam as ambiguidades acerca do próprio homem: 

 

(...) que ser é este que a tragédia qualifica de deinós, monstro incompreensível e 

desnorteante, agente e paciente ao mesmo tempo, culpado e inocente, lúcido e cego, senhor de 

toda a natureza através de seu espírito industrioso, mas incapaz de governar-se a si mesmo? 287 

 

E, acerca da relação do homem com suas ações: 

 

Quais são as relações desse homem com os atos sobre os quais o vemos deliberar em 

cena, cuja iniciativa e responsabilidade ele assume, mas cujo sentido verdadeiro o ultrapassa e 

a ele escapa, de tal sorte que não é tanto o agente que explica o ato, quanto o ato que, 

revelando imediatamente sua significação autêntica, volta-se contra o agente, descobre quem 

ele é e o que ele realmente fez sem o saber? 288 

 

E, por fim, sobre o lugar do homem no mundo: 

 

Qual é, enfim, o lugar desse homem num universo social, natural, dividido, ambíguo, 

dilacerado por contradições, onde nenhuma regra aparece como definitivamente estabelecida, 

onde um deus luta contra um deus, um direito contra um direito, onde a justiça no próprio 

decorrer da ação se desloca, gira sobre si mesma e se transforma em seu contrário? 289 

 

                                                 
285 Jean-Pierre VERNANT e Pierre VIDAL-NAQUET, Mito e tragédia na Grécia antiga, p. 2. 
286 Idem, Ibid., p. 10. 
287 Idem, Ibid, p. 10. 
288 Idem, Ibid., p. 10. 
289 Idem, Ibid, p. 10. 
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Patitucci enfatiza que “é da perspectiva do problema que o tragediógrafo aborda a 

realidade política de seu tempo e o lugar do homem no mundo.” 290 

Ao topar com essas forças opostas, o herói depara com uma ordem previamente 

estabelecida, cuja natureza varia: “pode ser o cosmo, os deuses, a justiça, o bem ou outros 

valores morais, o amor e, sobretudo, o sentido último da realidade” 291, segundo Gerd 

Bornheim. Diante dessa ordem, o herói compreende a sua desmesura e a sua impotência, 

responsáveis por sua perdição. A tomada de consciência de que tais forças jamais serão 

superadas caracteriza a tragédia.  

É nesse sentido que na tragédia nos defrontamos com o sentimento de dor, dor própria 

de um herói que é sacrificado por um motivo que ele não pode alterar. A ele nada mais resta 

senão se debater numa luta incessante até a queda vertiginosa das alturas. 

O trágico revela-se, pois, pela inexorabilidade do destino. É por meio do 

encadeamento dos fatos que o herói, um ser sem escolha, se dá conta de sua impotência e 

vulnerabilidade. A culpa atribuída a Orestes pelo assassinato da própria mãe, Clitemnestra, se 

caracteriza como involuntária e inevitável. Ao herói nada senão agir vingativamente pelas 

próprias mãos. O protagonista da Oréstia, como a maioria dos heróis trágicos, é um ser cuja 

ação é determinada por uma força sobrenatural.  

Nas tragédias, o herói, ao acreditar que age racionalmente, não se dá conta de que seu 

destino já está traçado por mãos divinas e de que, se age de determinada forma, é porque é 

constrangido a fazê-lo. As opções que são apresentadas a ele são inelutáveis e o precipitam na 

desgraça. É impossível evitar a culpa. O herói pode estar isento de uma intenção delituosa, 

mas não da responsabilidade. 

O herói é, assim, um indivíduo caracterizado pela hybris, a responsável por efetivar 

seu erro e por afetar a relação entre os deuses e os homens e a própria vida pública. Se nada 

acontece sem a vontade dos deuses, nada tampouco acontece sem a participação e o 

engajamento do homem.  

Para Vernant e Vidal-Naquet: 

 

nos Trágicos, a ação humana não tem em si força bastante para deixar de lado o poder 

dos deuses, nem autonomia bastante para conceber-se plenamente fora deles. Sem a presença e 

apoio deles, ela nada é; aborta ou produz frutos que não são aqueles a que visava. A ação 

humana é, pois, uma espécie de desafio ao futuro, ao destino e a si mesma, finalmente um 

                                                 
290 Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 90. 
291 Gerd BORNHEIM, O sentido e a máscara, pp. 73-74. 
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desafio aos deuses que, ao que se espera, estarão ao seu lado. Neste jogo, do qual não é 

senhor, o homem sempre corre o risco de cair na armadilha de suas próprias decisões. Para ele, 

os deuses são incompreensíveis. Quando por precaução os interroga antes de agir e eles 

acedem em falar, a sua resposta é tão equívoca e ambígua quanto a situação sobre a qual seu 

conselho é solicitado. 292 

 

É, precisamente, do conflito entre seu ethos, caráter, e o daímon, destino, que nasce o 

herói trágico. “Ethos-daímon, é nessa distância que o homem se constitui. Suprimido um 

destes dois termos ele desaparece” 293, afirmam aqueles autores. 

A tragédia repousa sobre uma leitura dupla e, desde que não seja possível lê-la dessa 

forma, ela perde seu caráter enigmático, sua ambiguidade, e não há mais consciência trágica 

porque, “para que haja tragédia, o texto deve significar ao mesmo tempo: no homem, o que se 

chama daímon é o seu caráter – e inversamente: no homem, o que chama caráter é realmente 

um demônio.” 294 

Assim, a lógica da tragédia consiste em “jogar nos dois tabuleiros” 295, em deslizar de 

um sentido para o outro, tomando consciência dessa oposição, e sem jamais renunciar a 

nenhum deles. Lógica ambígua. Mas, segundo Vernant e Vidal-Naquet, não se trata mais, 

como no mito, de uma ambiguidade ingênua que ainda não se questiona a si mesma. Ao 

contrário, a tragédia, na medida em que passamos de um plano a outro, demarca nitidamente 

as distâncias e sublinha as contradições, que nunca chegam a uma solução que faça 

desaparecer os conflitos, quer por conciliar, quer por ultrapassar os contrários. “E, essa 

tensão, que nunca é aceita totalmente, nem suprimida inteiramente, faz da tragédia uma 

interrogação que não admite resposta.” 296 

Na perspectiva trágica, “o homem e a ação se delineiam, não como realidades que se 

poderiam definir ou descrever, mas como problemas. Eles se apresentam como enigmas cujo 

duplo sentido não pode nunca ser fixado nem esgotado.” 297 

Acreditar na cumplicidade dos deuses é o maior engano do herói trágico. Édipo, ao 

consultar Delfos a respeito de sua ascendência, é avisado de que um dia mataria o pai e se 

casaria com a própria mãe. Entretanto, o oráculo, com sua linguagem ambígua, não esclarece 

                                                 
292 Jean-Pierre VERNANT e Pierre VIDAL-NAQUET, Mito e tragédia na Grécia antiga, p. 21. 
293 Idem, Ibid., p. 15. 
294 Idem, Ibid., p. 15. 
295 Idem, Ibid., p. 15. 
296 Idem, Ibid., p. 15. 
297 Idem, Ibid., p. 16. 
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que o rei e a rainha de Corinto não eram seus legítimos pais. Apesar de não tê-lo enganado, 

Delfos deu a ele a oportunidade de errar. Ao viver um destino, que em nada lhe pertence, mas 

sim à vontade divina, Édipo, como os heróis trágicos, caminha para a morte consciente de que 

seu desfecho poderia ter sido outro. 

De modo geral, podemos dizer, baseando-nos em Danziger e Johnson, que a visão 

trágica trata das problemáticas humanas, como a nossa precariedade, ou seja: 

 

presta atenção às partes problemáticas da vida humana e apresenta-se em sua forma 

mais séria. Os temas que parecem repetir-se na tragédia dizem respeito à terrível precariedade 

da existência humana, quer o herói se defronte com obstáculos esmagadores ou impossíveis 

opções. 298  

 

A vitória de deuses antagônicos, a maldição familiar, a ação de um opositor mais 

poderoso e a dilaceração causada por uma falha íntima, uma conjugação infeliz de 

circunstâncias são algumas das situações-limite, evidências da precariedade humana, que nos 

fazem sentir que o herói foi escolhido a dedo por um inominável infortúnio ou ardil do 

destino, que o arrastam à morte: “(...) estamos cônscios da posição terrivelmente exposta, da 

extraordinária vulnerabilidade do homem e, é claro, quanto mais elevado e aparentemente 

seguro o herói parece estar, no começo, mais nos apercebemos da sua vulnerabilidade.” 299 

Nas tragédias, “a pergunta ‘O que é o homem?’ é central e viva.” 300 Nas tragédias, 

“tudo é contradição, estamos no calor da ação, e até mesmo os deuses estão em luta. O mundo 

é enigmático, o homem é problemático, logo o homem está no centro” 301, afirma Vernant. 

O poeta trágico, portanto, tem um olhar específico para o homem, e isso é 

fundamental: o homem, assim como a realidade da polis, se apresenta como um problema, 

como enfatiza Vernant: “Tragédia não é um gênero literário que indica soluções, atitudes, que 

delineia uma natureza humana, uma forma do indivíduo, é uma gênero fundamentalmente 

problemático.” 302 

 

 

                                                 
298 Marlies K. DANZIGER e W. Stacy JOHNSON, A natureza da tragédia, p. 138. 
299 Idem, Ibid., p. 138. 
300 Jean-Pierre VERNANT, Mito e Política, p. 355. 
301 Idem, Ibid, pp. 355-356. 
302 Idem, Ibid., p. 369. 
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1.4 Tragédia e filosofia gregas 

 

 

A epopeia e o pensamento filosófico e científico nascem na Jônia, na Grécia asiática, 

onde inicialmente se dá o florescimento da civilização, após os “séculos obscuros.” 303 

Quando, no século XII a.C., o poder micênico desaba sob o ímpeto das tribos dóricas 

que irrompem na Grécia continental, não é uma simples dinastia que sucumbe, mas um tipo 

de realeza que é para sempre destruída; uma forma de vida social, centralizada em torno do 

palácio, que é definitivamente abolida; um personagem, o rei divino, que desaparece do 

horizonte grego. 

A derrocada do sistema micênico ultrapassa, em suas consequências, o domínio da 

história política e social. Ela repercute no próprio homem grego: modifica seu universo 

espiritual, transforma algumas de suas atitudes psicológicas por meio de inovações, como a 

cidade e, a seu lado, o pensamento racional, conforme acentua Vernant: 

 

O desaparecimento do Rei pôde desde então preparar, ao termo do longo, do sombrio 

período de isolamento e de reconsideração dos fatos que se chama a Idade Média grega, uma 

dupla e solidária inovação: a instituição da Cidade, o nascimento de um pensamento racional. 
304 

 

Inicia-se um tipo de reflexão em que, no lugar do rei, cuja onipotência é exercida sem 

controle, sem limite, no recesso de seu palácio, a vida política grega pretende ser o objeto de 

um debate público, em plena luz do sol, na agorá, entre cidadãos definidos como iguais e para 

os quais o Estado deve ser a questão comum; no lugar das antigas cosmogonias associadas a 

rituais reais e a mitos de soberanos, um pensamento novo procura estabelecer a ordem do 

mundo em relações de simetria, de equilíbrio, de igualdade entre os diversos elementos que 

compõem o cosmo. 

A virada do século VIII para o século VII a.C. marca essa época de mutação decisiva, 

momento em que a Grécia toma um novo rumo e explora suas próprias vias: lança os 

fundamentos do regime da polis e assegura, por essa laicização do pensamento político, o 

advento da filosofia:  

 
                                                 
303 Claude MOSSÉ, Dicionário da civilização grega, p. 7. 
304 Jean-Pierre VERNANT, As origens do pensamento grego, p. 10. 
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A razão grega apareceu-me assim como solidária de toda uma série de transformações 

sociais e mentais ligadas ao advento da polis. Ela surgiu em um contexto em que podiam se 

desenvolver a retórica, a sofística, a demonstração de tipo geométrico, certas formas de 

histórias da medicina, mas não a ciência experimental: uma razão imanente à linguagem, à 

troca verbal, e que visa agir sobre os homens, a convencê-los ou a persuadi-los, mais do que 

transformar a natureza. 305 

 

Para fins de nossos objetivos, abordaremos a seguir, o pensamento clássico grego, 

considerado nascedouro da filosofia ocidental, e destacaremos seus primórdios com os pré-

socráticos e, em seguida, com os sofistas. 

 

1.4.1 Pré-socráticos 
 

Na época arcaica, no século VI a.C., em oposição à tendência ao misticismo do 

Ocidente grego, há o florescimento da escola de Mileto – nome da metrópole da cultura jônica 

ou da cidade grega no litoral da Ásia Menor –, por meio da qual nasce o que chamamos 

filosofia, ou seja, uma tentativa de compreensão do mundo que não recorre a forças 

irracionais. No entanto, “não é fácil traçar a fronteira temporal do momento em que surge o 

pensamento racional” 306, salienta Jaeger. O que temos de fato é que, no espaço de cinquenta 

anos, se sucedem os expoentes milesianos: Tales, Anaxímenes e Anaximandro, chamados de 

pré-socráticos.  

Não só o estabelecimento do marco de surgimento da filosofia é, segundo Vernant, 

permeado de certa complexidade, como também o é o estatuto dos milesianos na filosofia 

tradicional 307. 

Não temos como propósito aprofundar o significado do termo “razão” e, portanto, nos 

limitaremos a apresentar somente algumas definições.  

Para Abbagnano, um dos significados fundamentais da razão é: “Referencial de 

orientação do homem em todos os campos em que seja possível a indagação ou investigação. 

Nesse sentido, dizemos que a Razão é uma ‘faculdade’ própria do homem, que o distingue 

dos animais.” 308 

Como complemento da definição acima, Marilena Chaui destaca que:  

                                                 
305 Jean-Pierre VERNANT, As origens do pensamento grego, p. 23. 
306 Werner JAEGER, Paideia, p. 191. 
307 Cf. Jean-Pierre VERNANT, Mito e pensamento entre os gregos, p. 476. 
308 Nicola ABBAGNANO, Dicionário de filosofia, p. 969. 
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Na cultura da chamada sociedade ocidental, a palavra razão origina-se de duas fontes: 

a palavra latina ratio e a palavra grega lógos. Essas duas palavras são substantivos derivados 

de dois verbos que têm um sentido muito parecido em latim e em grego. Lógos vem do verbo 

legein, que quer dizer contar, reunir, juntar, calcular. Ratio vem do verbo reor, que quer dizer 

contar, reunir, medir, juntar, separar, calcular. 309 

 

A autora conclui a definição de “razão”, afirmando: “Por isso, lógos, ratio ou razão 

significam pensar e falar ordenadamente, com medida e proporção, com clareza e de modo 

compreensível para outros.” 310 

Cabe então, indagar: o que sucede na realidade? Os milesianos já são filósofos no 

sentido do termo? Em que medida as suas obras, das quais temos raros fragmentos, marcam 

um corte decisivo em relação ao passado? Em que sentido suas inovações permitem que a eles 

creditemos o advento de um novo modo de reflexão de pesquisa que denominamos filosofia?  

A Grécia Antiga é conhecida como o berço dos pensadores, e os sophos, “sábios” em 

grego, procuram formular, no século VI a.C., explicações racionais para tudo aquilo que, até 

então, era explicado através da mitologia.  

Vernant, no entanto, adverte que, para começar, no século VI ainda não existem as 

palavras “filósofo” e “filosofia”. O primeiro emprego atestado de philósophos figura em um 

fragmento atribuído a Heráclito, no início do século V. Na realidade, esses termos passam a 

ter direito de cidadania somente com Platão e Aristóteles, ao adquirirem um valor preciso, 

técnico e de certo modo polêmico.  

Afirmar-se filósofo, mais do que ligar-se aos predecessores, é distanciar-se deles: é 

não ser um físico, como os milesianos, que se limita a uma investigação da natureza; é não 

ser, também, um sofista, sophistés, hábil no saber à maneira dos peritos na arte da palavra. 

Embora se diga que Tales não tenha ultrapassado a soleira da nova morada, a consciência da 

filiação está presente, e ele é considerado, por Aristóteles, o iniciador de certo tipo de filosofia 
311. 

O entrelaçamento entre o surgimento da polis, da democracia e do direito, na Grécia 

Antiga, lança a base inicial sobre a qual será alicerçada a filosofia, como afirma Mossé: 

 

                                                 
309 Marilena CHAUI, Convite à filosofia, pp. 61-62.  
310 Idem, Ibid., p. 62. 
311 Cf. Jean-Pierre VERNANT, Mito e pensamento entre os gregos, p. 477. 
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Parece impossível distinguir entre o surgimento de uma nova maneira de abordar os 

problemas que dizem respeito à criação do mundo e as transformações que o mundo grego 

sofreu no século VII, que contribuíram para moldar essa forma original de Estado, a cidade-

estado, ou seja, uma organização política estabelecendo entre todos os membros da 

comunidade cívica uma igualdade teórica perante e segundo a lei (isonomia), colocando, além 

disso, nas mãos do conjunto dos cidadãos o poder de decisão, depois de um debate onde são 

expressas ideias contraditórias. 312 

 

Em sua História da filosofia, Hegel distingue filosofia oriental, descrita por ele como 

religião, e filosofia grega, considerada uma ruptura em face da religião. Para esse filósofo 

alemão do século XIX, em contraste com a filosofia-religião oriental, surge na Grécia a 

filosofia propriamente dita, isto é, “aquilo que era uma substância indefinida e indeterminada 

torna-se definida, determinada, qualificada, rica em individualidades reais, e não apenas 

aparentes e efêmeras.” 313 

Ao descrever as condições históricas objetivas que tornam possível o nascimento da 

filosofia grega, Hegel aponta, também, o desaparecimento da sociedade patriarcal, o 

surgimento das cidades livres e organizadas por leis, nas quais passam a ter proeminência 

homens de talento, poder, imaginação e conhecimento científico, conhecidos como os Sete 

Sábios, entre eles Sólon, ilustre na política, e Tales de Mileto, fundador da filosofia.  

Embora Hegel tenha produzido uma linhagem de historiadores da filosofia que, como 

ele, ligam o nascimento da filosofia a uma descontinuidade radical com a religião e os mitos, 

Chaui aponta um traço importante da descrição hegeliana que une o advento da filosofia ao da 

política:  

 

(...) não podemos separar o início da filosofia e o da política, pois são duas invenções 

eminentemente gregas. A descrição hegeliana é interessante também porque nela o primeiro 

filósofo grego já não aparece na condição que teria um “filósofo oriental”, isto é, não é um 

sacerdote, um mago, uma figura da religião, mas é um homem político e um pensador. 314 

 

Jaeger, em oposição ao pensamento de ruptura da filosofia com os mitos, em sua obra 

Paideia, considera que a filosofia emerge do interior da epopeia homérica, pois nela “o 

                                                 
312 Claude MOSSÉ, Dicionário da civilização grega, p. 138. 
313 Marilena CHAUI, Introdução à história da filosofia I, p. 29.  
314 Idem, Ibid., p. 30. 
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pensamento racional se infiltra no mito e começa a influenciá-lo” 315 ao modo de uma 

interpenetração que os confunde, e dos poemas de Hesíodo, considerados um prelúdio para a 

transição da cosmogonia à cosmologia 316, que iniciamente é permeada de criação mitológica.  

Jaeger mostra que nessa filosofia dos começos ainda está presente uma dimensão 

teológica, na medida em que a pergunta sobre a essência da natureza implica necessariamente 

a questão da presença do divino 317. 

Desse modo, “o começo da filosofia científica não coincide, assim, nem com o 

princípio do pensamento racional nem com o fim do pensamento mítico.” 318 De fato, diz esse 

autor: 

 

Nas duas grandes epopeias de Homero, o fantástico raramente é o monstruoso; nelas, 

os acontecimentos nunca são apresentados numa simples sequência narrativa, mas o poeta 

sempre se preocupa em apresentar as causas e os motivos das ações e dos feitos; e, nelas há o 

esforço para apresentar a realidade no seu todo – deuses e homens, terra, céu e mar, guerra e 

paz, bem e mal, justiça e injustiça. Por sua vez, a Teogonia de Hesíodo, ao narrar a genealogia 

do mundo por meio da genealogia dos deuses, prepara o caminho para a passagem da 

cosmogonia à cosmologia. 319 

 

Além disso, o poema Os trabalhos e os dias, de Hesíodo, imprime na mentalidade 

grega a ideia de que a justiça é a virtude fundamental e a condição de todas as outras virtudes. 

Essa noção predominará no pensamento dos primeiros filósofos, e em toda a filosofia grega.  

Finalmente, os poetas líricos fixam no espírito grego a ideia e o sentimento da 

moderação ou da medida – ou do “justo meio” –, que se torna o núcleo da filosofia clássica. 

Jaeger considera, portanto, que o mito recebe da filosofia a forma lógica, ou a 

conceituação lógica, enquanto a filosofia recebe do mito os conteúdos que precisam ser 

                                                 
315 Werner JAEGER, Paideia, p. 191. 
316 Vejamos a distinção entre teogonia, cosmogonia e cosmologia. A teogonia narra, por meio das relações 
sexuais entre os deuses, o nascimento de todos os deuses, titãs, heróis, homens e coisas do mundo natural. A 
cosmogonia narra a geração da ordem do mundo pela ação e pelas relações sexuais entre forças vitais que são 
entidades concretas e divinas. Ambas, teogonia e cosmogonia, são genealogias, são génesis, nascimento, tempo 
do nascimento, lugar do nascimento, descendência, reunião de todos os seres criados, ligados por laços de 
parentesco. A cosmologia – forma inicial da filosofia nascente – é a explicação da ordem do mundo, do universo, 
pela determinação de um princípio originário e racional que é origem e causa das coisas e de sua ordenação. A 
ordem – cosmos – deixa de ser o efeito de relações sexuais entre entidades e forças vitais, deixa de ser uma 
genealogia para tornar-se o desdobramento racional e inteligível de um princípio originário. Cf. Marilena 
CHAUI, Introdução à história da filosofia, vol. I, p. 35. 
317 Cf. Albin LESKY, História da Literatura Grega, p. 191. 
318 Werner JAEGER, Paideia, p. 192. 
319 Marilena CHAUI, Introdução à história da filosofia, vol. I, p. 35. 
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pensados, de sorte que “devemos encarar a história da filosofia grega como o processo de 

racionalização progressiva da concepção religiosa do mundo implícita nos mitos.” 320 Há, 

assim, uma unidade arquitetônica ou uma conexão orgânica entre mito e filosofia, própria dos 

gregos e somente deles.  

Para Vernant, é fundamental a crítica de Jaeger à ideia de descontinuidade entre mito e 

filosofia. Aliás, em relação à filosofia científica, Jaeger afirma que “é certo que foi só gradual 

a sua libertação dos mitos.” 321 

Após o reconhecimento da filiação da filosofia no mito, Chaui comenta que Vernant 

expõe de outra maneira o problema do surgimento da filosofia. Vejamos como ele passa a 

tratar a questão: 

 

Já não se trata apenas de encontrar na filosofia o antigo, mas de destacar o 

verdadeiramente novo: aquilo que faz, precisamente, com que a filosofia deixe de ser mito 

para ser filosofia. Cumpre, por conseguinte, definir a mutação mental de que a primeira 

filosofia grega dá testemunho, precisar sua natureza, sua amplitude, seus limites, suas 

condições históricas. 322  

 

No pensamento dos três pré-socráticos milesianos Tales, Anaxímenes e Anaximandro, 

mais Heráclito e Empédocles de Agrigento, observamos que subsistem elementos daquilo 

que, algumas vezes, foi chamado de pensamento mítico, em oposição ao pensamento lógico 

racional.  

Se Tales toma a água como princípio originário de todos os seres, é provavelmente 

porque os poetas homéricos afirmavam que o deus Oceano é a origem de todas as coisas; se 

Empédocles afirma que as relações ordenadas entre as coisas se devem à ação do amor e do 

ódio como forças naturais de união e separação, isso não teria tido como fonte de inspiração a 

força cosmogônica eros, amor, presente nos poemas de Hesíodo? 323 E assim por diante. 

Jaeger explicita que “o ponto de partida dos pensadores naturalistas do século VI era o 

problema da origem, a physis”, e seu “interesse fundamental era, na realidade, o que na nossa 

                                                 
320 Werner JAEGER, Paideia, p. 192. 
321 Idem, Ibid., p. 197. 
322 Apud Marilena CHAUI, Introdução à história da filosofia I, p. 36. 
323 Werner JAEGER, Paideia, pp. 191-192. 
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linguagem corrente denominamos metafísica” 324. O autor ressalta, portanto, que o significado 

da palavra physis em grego não deve ser confundido com a moderna concepção da física. 

Esses filósofos da physis, embora com soluções diversas, interrogam-se sobre a 

natureza, physis, cuja origem e evolução buscam compreender. O que eles formulam como 

princípios primordiais – a água, o ar, o indeterminado – não deixa de evocar as potências 

divinas que, nos antigos poetas, estavam na origem da ordenação do cosmo.  

A esses filósofos, devotados ao conhecimento do cosmo, ou seja, às ciências das 

coisas do alto, o povo grego costuma atribuir a hybris – condutas e aspirações desmedidas 

como tentativa de “ultrapassar os limites impostos ao espírito humano pela inveja dos 

deuses.” 325 

Mossé, a respeito dos pré-socráticos, cujo período vai do século VI ao início do século 

IV a.C., diz que: “Entretanto, ao menos pelo que podemos julgar pelos poucos fragmentos que 

chegaram a nós, não apenas eles renunciaram a fazer intervir os deuses nesse processo, como 

também utilizaram a prosa, a linguagem da razão.” 326  

Nem cantores, nem poetas, nem narradores. Os milesianos se exprimem em textos 

escritos, que não visam mais desenrolar, na linha da tradição, o fio de uma narrativa, mas 

expor uma teoria explicativa, concernente a certos fenômenos naturais e à organização do 

cosmo. Do oral ao escrito, do canto poético à prosa, da narração à explicação, a mudança de 

registro corresponde a um tipo de investigação inteiramente novo. Novo pelo objeto que 

designa: a natureza, physis; novo pela forma de pensamento que aí se manifesta e que é 

totalmente positivo 327. 

Com esses filósofos jônios, a natureza invade todo o campo do real; nada existe, nada 

se produz que não se encontre na physis, tal como podemos observá-la a cada dia, seu 

fundamento e sua razão. É a força da physis, em sua permanência e na diversidade de suas 

manifestações, que toma o lugar dos antigos deuses.   

Vernant, consonante a Hegel, enfatiza que a inovação dos filósofos jônicos está 

intimamente ligada às necessidades políticas da polis, e não a identifica com o “milagre 

grego”, destituído de história:  

 

                                                 
324 Werner JAEGER, Paideia, p. 196. 
325 Idem. Ibid., p. 195. 
326 Claude MOSSÉ, Dicionário da civilização grega, p. 138. 
327 Cf. Jean-Pierre VERNANT, Mito e pensamento entre os gregos, p. 478. 
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Os traços que marcam o caráter inovador dos milesianos não surgiram no século VI 

como o advento milagroso de uma Razão estranha à história. Ao contrário, aparece 

intimamente ligada às transformações que as sociedades gregas conheceram em todos os 

níveis e que, após o desmoronamento dos reinos micênicos, conduziram-nas ao advento da 

cidade-estado, polis. Devem-se sublinhar a esse respeito as afinidades entre um homem como 

Tales e o seu contemporâneo de Atenas, o poeta e legislador Sólon. Ambos figuram entre os 

Sete Sábios que encarnam, aos olhos dos gregos, a primeira espécie de sophia que surgira 

entre os homens: sabedoria toda penetrada de reflexão moral e de preocupações políticas. Esta 

sabedoria tende a definir os fundamentos de uma nova ordem humana que substituiria por uma 

lei escrita, pública, comum, igual para todos, o poder absoluto do monarca ou as prerrogativas 

de uma pequena minoria. 328 

 

Assim, de Sólon a Clístenes, a cidade adquire, no decorrer do século VI a.C., a forma 

de um cosmo circular, centrado na agorá, a praça pública, onde, como todos os outros, cada 

cidadão, ao obedecer e comandar, alternadamente, ocupa e cede todas as posições simétricas 

que compõem o espaço cívico, seguindo sucessivamente a ordem do tempo.  

Essa é a imagem de um mundo social regulamentado pela isonomia, a igualdade em 

relação à lei, que encontramos em Anaximandro, projetada no universo físico.  

As antigas teogonias estavam integradas aos mitos de soberania enraizados nos rituais 

de realeza. O novo modelo de mundo, elaborado pelos milesianos, em sua positividade, em 

sua concepção de uma ordem igualitária, em seu quadro geométrico, é solidário às formas 

institucionais e às estruturas mentais da própria polis. 

Vernant nos diz que, de silenciosa veneração, a admiração ao divino abre-se para o 

questionamento, a interrogação: 

 

“Admirar-se, declara o Sócrates do Teeteto, a filosofia não tem outra origem”. 

Admirar-se diz-se thaumázein, e esse termo, pelo fato de testemunhar a derrocada que a 

investigação dos milésios efetua com relação ao mito, estabelece-os no mesmo ponto em que 

se origina a filosofia. No mito, thâuma é “o maravilhoso”; o efeito de assombro que ele 

provoca é o sinal da presença nele do sobrenatural. Para os milésios, a estranheza de um 

fenômeno, em vez de impor o sentimento do divino, propõe-no ao espírito em forma de 

problema. O insólito não fascina mais, ele mobiliza a inteligência. De silenciosa admiração 

faz-se questionamento, interrogação. 329 

                                                 
328 Jean-Pierre VERNANT, Mito e pensamento entre os gregos, p. 480. 
329 Idem, Ibid., p. 481.  
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O impulso proveniente de Mileto se espalha pelo conjunto de um mundo grego 

expandido pela colonização.  Assim, na Itália meridional, 

 

Pitagóricos e eleatas representavam dois aspectos opostos da filosofia, com aqueles 

fazendo dos números o primeiro princípio de tudo, sem deixar de recair em uma mística algo 

simplista, e com estes buscando demonstrar a existência, para além das realidades do mundo 

sensível, de um princípio único e inamovível. 330 

 

Na Grécia asiática, Heráclito de Éfeso afirma a realidade de um equilíbrio baseado em 

funções antagônicas, em que “a guerra é o pai e o rei de todas as coisas” 331, o mundo é luta e 

harmonia dos contrários, e que, se a predição de Homero – o fim das discórdias – se 

realizasse, o mundo acabaria; enquanto Demócrito de Abdera explica a formação do mundo 

sensível por meio de combinações de átomos a turbilhonar no vazio.  

O siciliano Empédocles de Agrigento, aproximadamente 483 a 424 a. C., profeta 

inspirado e com algo de mágico, acredita na mistura dos quatro elementos fogo, água, éter ou 

ar e terra, por ele designados, poeticamente, de “raízes de todas as coisas”. Essa mistura é sua 

explicação para a variedade das coisas no mundo.  

Empédocles proclama o ódio e o amor, a amizade e a discórdia como os princípios 

organizadores do cosmo. Para Empédocles “o ódio que separa e o amor que une são co-

eternos como os elementos.” 332 O filósofo fala efetivamente “da alternância entre o 

predomínio de uma ou de outra força, em ciclos constantes fixados pelo Destino” 333, ou, 

“entrelaçando-se os influxos do amor e do ódio, nascem as coisas” 334, visão expressa em seu 

fragmento 26:  

 

Em turnos prevalecem [amor e ódio] no recorrente ciclo,  

e entre si se  fundem e se somam nas vicissitudes do destino. 

São, pois, estes que são [os elementos], e passando uns através dos [outros 

tornam-se homens e outras estirpes ferinas, 

ora por amizade convergindo em unidade de harmonia, 

ora, ao invés, separadamente, cada um levado pela inimizade da contenda,  

                                                 
330 Claude MOSSÉ, Dicionário da civilização grega, p. 138. 
331 Marilena CHAUI, Introdução à história da filosofia, vol. I, p. 28. 
332 Giovanni REALE, História da filosofia antiga I, p. 136. 
333 Idem, Ibid., p. 136. 
334 Idem, Ibid., p. 136. 
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até que depois de term crescido na unidade do todo, de novo se abismam. 

Assim,como o Uno surge de muitas coisas 

e distinguindo-se o Um, muitas coisas resultam, 

deste modo estas se tornam e não é estável a sua vida; 

e enquanto não cessam nunca de se transformar 

por isso são sempre imóveis no ciclo [do universo]. 335 

 

Anaximandro interroga-se sobre a origem das coisas e a encontra no apeiron, que 

inclui o infinito e o informe, o indiferenciado. Esse apeiron “não é nem um elemento material 

determinado, nem uma mistura na qual, desde o princípio, tudo estaria incluído.” Ele “é a 

causa primeira ilimitada e inesgotável que antecede todo o ser individual” e, “abrangendo e 

digerindo tudo, o apeiron é o divino.” 336 Desse elemento infinito e indiferenciado separam-se 

os germes cheios de força criadora que dão origem ao individual. Até que ponto Anaximandro 

viu esse devir sob uma perspectiva ética em profunda conexão com a problemática da Dike, 

testemunha esta sua frase, reproduzida em Lesky: “A fonte geradora das coisas existentes é 

também aquela onde ocorre a sua destruição, de acordo com a necessidade, pois elas pagam 

castigo e retribuição mútua, segundo a ordem do tempo.” 337 

Anaximandro afirma, portanto, que as coisas voltam àquilo de onde saíram como está 

prescrito, porque devem reparar a injustiça da separação. Todas as coisas que são devem 

pagar umas às outras, com o seu desaparecimento. “Com isto, não se refere à individuação 

como um pecado, mas sim ao fato de que as ‘coisas se chocam no espaço’ e uma rouba ou 

restringe a possibilidade de vida à outra.” 338 Nos contínuos gênese e declínio, surgem no 

apeiron diversos mundos. 

No princípio dionisíaco, a individuação dos seres, ou a sua diferenciação, rompe a 

unidade originária, e isso seria uma injustiça, uma culpa a ser expiada pelo retorno de todas as 

coisas ou formas individuais à unidade primordial diferenciada. 

Assim, é interessante notar, salienta Chaui, que Nietzsche, o filósofo trágico do século 

XIX, considera que a filosofia nasce e morre com os filósofos pré-socráticos 339. Vejamos 

como isso se dá.  

                                                 
335 Giovanni REALE, História da filosofia antiga I, pp. 136-137. 
336 Albin LESKY, História da Literatura Grega, pp. 192-193. 
337 Idem, Ibid., p. 193. 
338 Idem, Ibid., p. 193. 
339 Cf. Marilena CHAUI, Introdução à história da filosofia, vol. I, pp. 27-29. 
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Ao se contrapor ao predomínio da imagem da harmonia e da totalidade perfeita dos 

gregos, Nietzsche considera que os gregos criaram a filosofia porque não teriam temido o 

dilaceramento, a dualidade, o lado cruel e sombrio dos humanos e da natureza. Longe de 

serem os homens da moderação ou da medida, os gregos foram as criaturas da desmedida – a 

hybris – e da luta sem tréguas entre os contrários – do agón. Agón é a palavra grega que 

significa “batalha”, “luta”, “jogo”, “disputa interminável entre os opostos”.  

Nietzsche alega que os gregos, antes de inventarem a filosofia, criaram o que daria 

origem a ela: a tragédia. E o que é a tragédia? Culto religioso, transformado mais tarde em 

obra teatral, a tragédia narra a morte e o renascimento do deus Dioniso e, ao fazê-lo, expõe o 

princípio cruel e desmedido de embriaguez e pessimismo, de lutas subterrâneas entre poderes 

titânicos na batalha contra o sofrimento para a passagem da indiferenciação caótica da matéria 

à individuação organizada das formas. O princípio que guia a tragédia é a desumanidade e a 

barbárie que fecundam o espírito grego, denominado princípio dionisíaco. 

Segundo Nietzsche, ao lado do princípio dionisíaco, oferecido pela tragédia, os gregos 

inventam outro princípio, contrário e oposto ao primeiro, e responsável pelo surgimento da 

filosofia. É o princípio da luminosidade, da forma perfeita, da individuação, da medida ou 

moderação, e da serenidade, figurado por Apolo, deus da luz e da palavra. Esse princípio é 

por Nietzsche denominado apolíneo.  

Assim, Dioniso, patrono da tragédia, tem como seu oposto Apolo, patrono da filosofia. 

Para Nietzsche, a antítese insuperável entre o princípio dionisíaco e o apolíneo governaria o 

espírito dos gregos: 

 

Somente por terem sido conquistadores cruéis, escreve Nietzsche, senhores de 

escravos, dominadores de outros povos, animados pelo impulso das desarmonias e da 

desmedida, divididos em suas cidades em dezenas de facções contrárias e sempre em guerra, 

puderam colocar como ideal inalcançável o apolíneo: a estatuária, a poesia lírica, a épica e a 

filosofia exprimiriam a busca desse ideal de luz e serenidade, contrário à realidade brutal e 

sangrenta da vida grega. 340 

 

Está posto, portanto, que a filosofia, para Nietzsche, começa e termina com os 

filósofos pré-socráticos, ou seja, com os filósofos que consideram a dualidade entre o 

princípio dionisíaco – a fúria dos contrários e da desordem – e o apolíneo – desejo de 

harmonia, luz e ordem – o núcleo da própria natureza e da realidade.  

                                                 
340 Marilena CHAUI, Introdução à história da filosofia, vol. I, p. 27. 
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Segundo Nietzsche, os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, preocupados apenas 

com o princípio apolíneo, teriam destruído a filosofia, que é a luta interminável entre o 

dionisíaco e o apolíneo. A partir de Sócrates, a filosofia é morta e nasce o racionalismo, isto é, 

um meio covarde usado pelos fracos para dominar os fortes. O predomínio exclusivista do 

apolíneo é, para Nietzsche, a agonia e a morte do espírito grego e da filosofia. 

A razão, princípio único do real e da conduta humana, serve para domesticar o espírito 

trágico e agonístico dos gregos, afirmando que o bem, o belo e o justo são a concórdia e o 

acordo entre os homens e entre os seres.  

O ideal da harmonia não é, assim, a tradução da realidade grega, e sim o antídoto 

buscado pelas artes e pela filosofia para “curar” os antagonismos e as desmedidas reais. Em 

meio a tantas diferenças, conflitos e guerras, os gregos inventam as artes e a filosofia como 

expressão de um ideal inatingível, isto é, de luz, harmonia, racionalidade, equilíbrio, 

moderação; em suma, o que os sábios chamam de sophrosýne, como remédio eficaz contra a 

hybris que os movia. 

O caminho aberto pelos milesianos desembocará num outro horizonte, muito diferente, 

como revela Vernant: 

 

Chamado para comparecer no tribunal do logos da razão demonstrativa, todo o 

aparato de noções sobre o qual os físicos asseguravam a sua investigação – a natureza, a 

gênese, a mudança, a emergência do múltiplo e do móvel a partir de um elemento único e 

permanente – acha-se denunciado como sendo ilusório e inconsistente. 341 

 

No início do século V a.C., surgem várias correntes de pensamento que, ao 

prolongarem e também contradizerem as ideias dos milesianos, constituirão a outra vertente 

do arco sobre a qual a filosofia vai apoiar o seu edifício: diante da plena positividade dos 

físicos da Jônia, afirma-se o ideal de uma inteira e perfeita inteligibilidade, nos diz Vernant: 

 

Para que o discurso humano sobre a natureza não se desmorone, arruinado no interior 

à maneira dos antigos mitos, não é suficiente que os deuses tenham sido deixados de fora; é 

preciso ainda que o raciocínio seja inteiramente transparente a si mesmo, que não comporte a 

menor incoerência, a sombra de uma contradição interna. 342 

 

                                                 
341 Jean-Pierre VERNANT, Mito e pensamento entre os gregos, p. 482. 
342 Idem, Ibid., p. 482. 
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Para os fins de nossos propósitos, estudaremos a seguir algumas questões ligadas à 

crise dos valores aristocráticos, bem como o surgimento de uma das correntes mencionadas 

acima, a sofística.  

 

1.4.2 Os sofistas 

 

A partir de meados do século V a.C., época do apogeu clássico, um duplo fenômeno 

emerge na história do pensamento grego. Atenas, transformada em potência hegemônica no 

mundo grego, atrai os grandes pensadores. Ora, o que caracteriza Atenas é seu regime 

político, a democracia, que alavanca mudanças nos valores humanos, da justiça, do direito e 

das ações humanas, e que coloca, em primeiro plano, a importância do debate contraditório na 

tomada de decisões.  

Essa nova experiência, no entanto, ainda mantém resíduos da realidade religiosa que 

conformava os antigos valores aristocráticos. Nesse contexto, portanto, entram em cena dois 

movimentos antagônicos: de um lado, os valores e referenciais tradicionais, o ethos derivado 

da antiga religião olímpica, em que os deuses e heróis tinham seu lugar de honra garantido na 

vida política, e, de outro, o desenvolvimento do pensamento filosófico. Em uma realidade em 

que política e religião estão entrelaçadas, alterações em uma esfera automaticamente afetam a 

outra.  

É precisamente nesse momento que os sofistas adquirem realce, em contraposição ao 

sólido terreno da religião tradicional, conforme sublinha Mossé: 

 

A filosofia, a partir daquele momento, desvia-se das preocupações a respeito da 

physis, deixa de olhar para o céu e passa a interrogar-se sobre as sociedades humanas, as leis, 

o Justo e o Bem, e a maneira de conhecê-los. O movimento começa com os sofistas (...). 343 

 

A proeminência sofística ocorre entre os séculos V e IV a.C., período assim definido 

por Chaui:  

 

O período que agora estudaremos pode ser definido como aquele cujo início é narrado 

por Heródoto – a vitória de Atenas contra os persas – e cujo término é narrado por Tucídides – 

                                                 
343 Claude MOSSÉ, Dicionário da civilização grega, p. 138. 
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a derrota de Atenas na guerra do Peloponeso. Neste intervalo transcorre o “século de Péricles” 

e floresce o império ateniense. 344 

 

Os sofistas demarcam uma ruptura decisiva com o mito e o surgimento do pensamento 

racional que gera a história da filosofia, ao tomarem o humano como tema e problema. A 

sofística introduz uma mudança do centro da reflexão filosófica que substitui a preocupação 

com a natureza e a cosmologia pela formação do cidadão e do sábio virtuoso, e se volta para 

os temas da política, da ética e da teoria do conhecimento. A polis e os humanos tornam-se os 

objetos filosóficos por excelência.  

Nosso intuito neste momento será pesquisar como a sofística se origina da democracia 

ateniense e se torna, ao mesmo tempo, seu fundamento.  

Embora sejam professores de eloquência que privilegiam a demonstração a ponto de 

fazer dela um puro jogo intelectual – o silogismo –, os sofistas são os primeiros educadores 

preocupados em formar jovens aspirantes para participar do governo da cidade, em indagar-se 

sobre a origem das sociedades humanas, das crenças nos deuses e das leis que governam as 

cidades. Patitucci nos fala que os sofistas, 

 

confiantes na razão e na inteligência, desenvolveram a arte do logos, a capacidade de 

pensar, discutir e criticar mediante o domínio do discurso e da retórica, instrumentos eficazes 

nas discussões e decisões cotidianas dos tribunais e assembleias. Assim, o sofismo nasceu 

estreitamente ligado à democracia ateniense, e tornou-se seu fundamento. 345 

 

Os tragediógrafos miram o olhar exatamente na direção dessa situação transitória: eles 

recuperam o mito, num momento em que este havia declinado, para interrogar os valores 

cívicos e humanos, os valores tradicionais e os nascentes, e problematizar o pensamento que 

sustentava os diversos aspectos da prática política.  

Não nos esqueçamos de que a tragédia é, antes de tudo, uma instituição social, e não 

apenas uma manifestação literário-teatral, de cunho democrático. Instituição, em primeiro 

lugar, porque são escritas e representadas durante as festas cívicas; em segundo, porque o 

coro é formado por um colégio de cidadãos; em terceiro, porque a cidade financia a escrita e 

as apresentações das peças; em quarto, e, sobretudo, porque a tragédia é uma reflexão dos 

cidadãos sobre o nascimento da democracia. 
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A tragédia põe no palco deuses e personagens do mundo aristocrático – reis, rainhas, 

príncipes e suas famílias –, definidos pelos valores da aristocracia, isto é, pela coragem na 

guerra, pela beleza física e pelos laços de sangue ou de famílias, mas coloca no coro um 

colegiado de cidadãos que, ao comentar as ações que transcorrem no palco, julga e dialoga 

com as personagens aristocráticas.  

Dessa maneira, a distribuição cênica visa marcar a diferença entre o passado 

aristocrático, que está no palco, representado por artistas profissionais, e o presente 

democrático, que está no coro, cantado pelos cidadãos. Que ação se desenrola no palco? Uma 

sequência de crimes sangrentos, impostos pela lei da família ou da aristocracia, que exige a 

vingança de um crime sangrento em seu interior, na família, como o parricídio, o matricídio, o 

fratricídio, o infanticídio, por outro crime sangrento, também em seu interior – exigência dos 

deuses, particularmente das protetoras das famílias, as Erínias Vingadoras. A Diké 

aristocrática impõe a justiça como pena de talião, isto é, “olho por olho, dente por dente”. Ora, 

a sequência de crimes sangrentos se torna interminável e revela que a lei de uma sociedade 

aristocrática é a vingança sem-fim.  

A tragédia se propõe, precisamente, questionar esse mar interminável de crimes, como 

nos diz Chaui: 

 

Uma das funções da tragédia é mostrar que essa lei precisa ter e pode ter um fim. De 

fato as tragédias costumam ser escritas formando trilogias e, na terceira peça, os deuses, que, 

desde a primeira, determinaram a obrigatoriedade da vingança, se reúnem e discutem se, 

afinal, devem continuar impondo essa lei aos mortais, ou se cabe aos mortais julgar os 

próprios mortais, criando leis e os tribunais. Decidem que os mortais julguem os mortais. 346 

 

A tragédia narra, assim, o advento da polis, das leis, do direito e da política 

democrática. No palco, o passado aristocrático em extinção; no coro, o presente democrático 

da cidade. 

Jaeger afirma que a paideia é a educação como formação cultural completa e sua 

finalidade é a realização, em cada um, da areté, a excelência das qualidades físicas e psíquicas 

para o perfeito cumprimento dos valores da sociedade. A Grécia aristocrática institui uma 

paideia em conformidade com os valores de uma nobreza fundiária e guerreira, baseada nos 

laços de sangue. Ser um áriston é possuir ou alcançar a areté, é portar um corpo perfeito e ter 

a coragem como virtude suprema, para se realizar plenamente nos perigos da guerra. Esse 
                                                 
346 Marilena CHAUI, Introdução à história da filosofia, vol. I, p. 138. 
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ideal supunha a existência de escravos e o desprezo pelos trabalhos manuais, considerados 

inferiores e deformadores do corpo. 

Ora, numa sociedade urbana, comercial, artesanal e democrática como Atenas, a antiga 

areté já não faz mais sentido e perde seu lugar, pois fundada nos privilégios do sangue e das 

linhagens, e “essa é uma das mensagens principais da tragédia.” 347  

Para formar o cidadão da democracia, uma nova paideia com uma nova areté se torna 

premente: uma areté política, ética e moral que forme o cidadão para a condução da polis. A 

excelência não é mais a coragem do jovem guerreiro em busca da “bela morte”, e sim a 

virtude cívica, ou seja, o respeito às leis e a participação nas atividades políticas. A cidade 

precisa de guerreiros belos e bons, mas precisa, acima de tudo, de bons cidadãos. 

Então, Chaui indaga: “Qual o instrumento principal para a realização da virtude 

cívica?”. A palavra, visto que é com ela e por meio dela que o cidadão participa, na praça do 

mercado, informa-se dos acontecimentos, ouve opiniões, discute-as para formar a sua própria, 

preparando-se para falar e deliberar nas assembleias. A palavra não é nociva à ação, como 

julgam os aristocratas e tiranos, que desprezam a troca de ideias e opiniões antes de decidir. 

Como diz Péricles: “Somos a escola da Hélade inteira” 348, ao fazer dos atenienses os 

educadores, os formadores de todos os helenos. “Na nova paideia, o ideal de excelência e 

mérito é o bom orador.” 349 

Se a nova arte é a cidadania e se a educação visa à formação do cidadão virtuoso, os 

primeiros sofistas, não atenienses, provenientes das colônias gregas da Jônia e da Magna 

Grécia, se apresentam como professores de areté, ou, como ficaram conhecidos na tradição, 

como os “professores da virtude”. 

Embora os pré-socráticos já tivessem iniciado uma crítica aos deuses homéricos ou à 

religião, os sofistas irão dessacralizar, dura e radicalmente, a realidade política grega baseada 

na tradição heroica, com seus ideais, que pretendia garantir o ideal de harmonia e unidade na 

existência do homem. Jaeger assinala que “os deuses de Homero são, por assim dizer, uma 

sociedade imortal de nobres” 350. Assim, o pensamento sofista impõe uma ruptura da ordem 

política 351. 

                                                 
347 Marilena CHAUI, Introdução à história da filosofia, vol. I, p. 157. 
348 Idem, Ibid., p. 159. 
349 Idem, Ibid., p. 158.  
350 Werner JAEGER, Paideia, p. 32. 
351 Cf. W.C. K GUTHRIE, Os Sofistas, p. 139, e E. R. DODDS, Os Gregos e o Irracional, pp. 182-184. 
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Conhecemos pouco dos sofistas porque possuímos apenas fragmentos de seus dois 

principais representantes, Protágoras de Abdera e Górgias de Leontini. Além disso, os 

testemunhos recolhidos foram escritos pelos seus inimigos Tucídides, Aristófanes, Xenofonte, 

Platão e Aristóteles, todos relatos desfavoráveis em que o sofista aparece como impostor, 

mentiroso e demagogo 352. 

Porém, a partir do final do século XIX, os historiadores da Grécia e da filosofia 

reconhecem os sofistas como os fundadores da arte da educação do cidadão. Arte, e não 

ciência, pois se trata de um modo de educar e não de uma doutrina.  

Os sofistas pretendiam ser os “(...) sucessores educacionais dos poetas”, segundo W. 

C. K. Guthrie, e para isso “(...) inseriam em sua arte dos logoi a exposição e crítica da poesia” 
353. A transformação da poesia em prosa artística, ou a transposição do conteúdo da poesia em 

prosa, é vista por Jaeger “como um o signo de sua definitiva racionalização” 354. 

Um dos sofistas mais conhecidos é Protágoras. O pouco que se sabe a seu respeito 

chegou até nós pelo diálogo Protágoras, de autoria de seu maior inimigo – Platão. Na época 

trágica de Péricles, o aristocrata democrático Protágoras proclama, segundo afirmação de 

Sócrates no Teeteto, que “o homem é a medida de todas as coisas” 355 – e não mais os deuses 

–, das que são, que elas são, e das que não são, que elas não são. Por “coisas”, Chaui escreve 

que devemos entender: 

 

desde os artefatos feitos pela linguagem e pelas mãos dos técnicos até os objetos 

naturais, desde as qualidades opostas (quente, frio, seco, úmido, luminoso, obscuro, liso, 

rugoso) até as opiniões ou lógoi, desde as diretamente visíveis ou perceptíveis até as invisíveis 

ou imperceptíveis, alcançadas pelo pensamento. Tudo, portanto. “Todas as coisas.” 356 

 

O homem passa a ser, portanto, o critério da realidade: do que as coisas são e do que 

não são. Se o homem é a medida de todas as coisas, o ser e o não ser dependem inteiramente 

de nossas sensações, percepções, opiniões, ideias e ações.  

Nesse sentido, Protágoras opta por um subjetivismo radical, em que não há mais 

phýsis, não há um ser idêntico que subjaz às aparências e que pode ser universalmente 

                                                 
352 Cf. Marilena CHAUI, Introdução à história da filosofia, vol. I, p. 159. 
353 W.C. K. GUTHRIE, Os Sofistas, p. 47.  
354 Werner JAEGER, Paideia, pp. 271-272. 
355 Claude MOSSÉ, Dicionário da civilização grega, p. 139. 
356 Marilena CHAUI, Introdução à história da filosofia, vol. I, p. 170. 
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conhecido por todos através do pensamento. “A medida ou a moderação, que toda filosofia 

anterior havia colocado na própria phýsis, se transfere para o homem” 357 esclarece Chaui.  

Aliás, uma das principais preocupações dos sofistas Protágoras e Górgias é substituir a 

ideia de natureza pelas ideias de convenção e de instituição, a filosofia da physis pela filosofia 

do nómos. Da mesma maneira, vinte séculos mais tarde, Montaigne irá substituir a ideia de 

natureza pela de costume 358. 

O fragmento “o homem é a medida de todas as coisas” filia-se à invenção da história – 

as convenções sofísticas, os hábitos, as leis, ou a defesa do nómos –, e ao desenvolvimento da 

medicina –, a ideia de saúde e doença. Estas, embora possuidoras de características que 

permitem um saber universal, são sempre individuais, e a cura está associada ao indivíduo, 

que é o critério ou a medida da ação do médico, ou seja, o objeto de sua ação. 

Além disso, Protágoras esclarece que os homens criam muitas técnicas – caça, pesca, 

agricultura, metalurgia, tecelagem, olaria, carpintaria, navegação, comércio, medicina, 

poética, etc. –, porém nem sempre elas estão em harmonia, pois uma técnica pode ser boa 

para determinado fim, mas prejudicial para outro. É, preciso então torná-las compatíveis, 

eliminar o conflito entre elas, por meio de uma medida que só pode ser uma técnica capaz de 

moderar todas as outras, ou seja, a política: 

 

(...) a política, arte moderadora dos conflitos e instituidora da lei ou o nómos. Se a 

justiça é o equilíbrio de forças e a reparação de faltas, somente a política é capaz de conciliar, 

em cada cidade, o nómos e a díke, isto é, a lei e a justiça. A lei ou o nómos é a medida de todas 

as coisas e o critério para avaliar e regular as técnicas. 359 

 

Assim, o fragmento acima, de que “o homem é a medida de todas as as coisas”, 

significa que é pela ação humana que as coisas existem tais como são e que outras não 

existem porque os homens convencionam, por meio de leis, não admiti-las.  

No entanto, a educação proposta pelos sofistas, em especial por Protágoras, desperta 

algumas críticas por ser considerada demasiado otimista ao admitir uma natureza humana 

inclinada para o bem e capaz de progredir 360. 

                                                 
357 Marilena CHAUI, Introdução à história da filosofia, vol. I, p. 170. 
358 Cf. Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 102. 
359 Marilena CHAUI, Introdução à história da filosofia, vol. I, p. 171. 
360 Cf. Werner JAEGER, Paideia, pp. 280-281. 
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Dodds problematiza a questão da areté na educação dos primeiros sofistas, pois a 

considera uma “visão cujo otimismo é patético”, no sentido de admitir que a virtude, areté, 

poderia ser facilmente ensinada: 

 

Através de uma crítica às tradições, de uma modernização do Nomos criado por seus 

ancestrais e eliminando os últimos vestígios de “tolice bárbara”, o homem poderia adquirir 

uma nova arte de viver. A vida humana poderia ser elevada a novos patamares até então 

inimagináveis. Uma esperança assim é compreensível em homens que haviam testemunhado o 

repentino crescimento da prosperidade material de logo após as guerras médicas, além do 

florescimento inaudito do espírito grego que o acompanhou e que culminaria nas geniais 

realizações da Atenas de Péricles. 361 

 

Para essa geração, o paraíso não está atrás, e sim à frente, e não muito distante; a idade 

de ouro não seria o paraíso perdido, mas reencontrado.  

Porém, dizer que o homem é a medida da realidade não significa que ele tem o poder 

total para fazer as coisas serem ou não, mas sim que tem o poder pleno para decidir o que elas 

são ou que podem ou devem ser, e quais não deverão passar à existência. 

O movimento é outra característica do pensamento sofístico, ao admitir que não só as 

coisas mudam continuamente; o mesmo acontece com o homem, conforme declara Chaui:  

 

Por isso dois homens podem ter percepções e opiniões opostas sobre coisas que 

parecem idênticas ou iguais e as duas opiniões serem verdadeiras, do ponto de vista de cada 

sujeito. Não há princípio de identidade, porque não há phýsis, e não há princípio de 

contradição, porque nossa percepção e nossa opinião sempre têm razão, ainda que opostas às 

de outros. Eis por que mudamos de opinião somente se formos persuadidos por outra melhor 

ou mais forte do que a nossa. 362 

 

Vernant nos diz que, “para os sofistas, o homem é um fazedor de discursos e a todo 

discurso pode-se opor o discurso contrário. Não existe verdade” 363, ou seja, não há saber 

universal sobre as coisas. Na tragédia, os personagens trocam discursos opostos. No século 

trágico e problemático, a sofística é uma das correntes de pensamento contra a existência da 

verdade absoluta: 

                                                 
361 E. R. DODDS, Os Deuses e o Irracional, p. 185. 
362 Marilena CHAUI, Introdução à história da filosofia, vol. I, p. 172. 
363 Jean-Pierre VERNANT, Entre Mito e Política, p. 356. 
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As ideias gerais sobre as coisas (as qualidades opostas, a justiça, o bem, o útil, as leis, 

os deuses, as ciências como a geometria ou a astronomia) são convenções nascidas de um 

consenso entre os homens para a utilidade da vida em comum e de cada um. Não há saber 

universal e necessário sobre as coisas – não há a verdade, apenas opiniões verdadeiras em 

movimento e as técnicas nascidas da experiência e da observação para o uso e a ação dos 

homens. A arte retórica e a arte política devem persuadir-nos de quais são as melhores 

verdades e as melhores técnicas para cada cidade. 364 

 

Em sua crítica à religião tradicional, ao afirmar que os deuses e a religião existem por 

convenção, pois “a existência dos deuses é suposição indemonstrável” 365, Protágoras é 

acusado, perante a Assembleia, de impiedade ou de ateísmo, o que o leva a fugir de Atenas 
366. 

Vislumbra-se, com a sofística, um novo homem, independente dos deuses, capaz não 

só da “autonomia do pensar e do sentir” 367, como também “do agir, e do agir com êxito.” 368 

Essa visão magnânima do homem encontra seu contraponto, no mesmo século V a.C., no 

pensamento dos poetas trágicos, para os quais o homem, além de vinculado aos deuses, trata-

se de “um enigma sem resposta.” 369 

 

 

1.5 Considerações 

 

 

Na Grécia Antiga, a experiência religioso-literária está encravada no seio da 

sociedade, em seus mais diversos âmbitos – político, social, privado –, e, portanto, se dá numa 

dimensão tão profunda e complexa que suscita muitas reflexões acerca da condição humana.  

Vernant, porém, adverte que, embora em estreita ligação com a política, o trágico 

ainda não aparece na sociedade grega; ele está presente somente na tragédia, gênero literário a 

partir do qual germina a noção de trágico. O autor ressalta que só podemos falar de condição 
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365 W. C. K. GUTHRIE, Os Sofistas, p. 10. 
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367 Albin LESKY, A Tragédia Grega, p. 193. 
368 Werner JAEGER, Paideia, p. 268. 
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humana na tragédia grega, desde que levemos em conta suas características conforme são 

descritas por cada poeta trágico, em seu contexto da Grécia clássica do século V. a.C. 370. 

O trágico grego não apresenta uma definição precisa, logo o que encontramos “é uma 

constelação de fatores que o configuram” 371, de acordo com cada tragediógrafo, cada um 

deles possuidor de uma noção de trágico. 

Vimos, também, que Lesky, apesar de levantar algumas questões sobre os germes do 

trágico, acaba não somente por reconhecer que a epopeia homérica não passa de “um prelúdio 

à objetivação do trágico na obra de arte, ainda que seja um prelúdio muito importante” 372, 

como também por admitir que está estabilizado que um dos traços marcantes sobre os 

primórdios do trágico se encontra assentado no vínculo originário do trágico atrelado à 

tragédia ática, ao dizer que “toda a problemática do trágico, por mais vastos que sejam os 

espaços por ele abrangidos, parte sempre do fenômeno da tragédia ática e a ele volta.” 373 

Se, por um lado, os deuses gregos não criaram o mundo, mas, ao contrário, os deuses, 

os homens e o mundo nascem juntos, como diz Hesíodo na Teogonia, por outro, o mundo 

grego ergue uma muralha que separa nitidamente a esfera humana da divina. 

Desde seus primórdios, a cultura grega possui um caráter aristocrático que se divide, 

segundo os poemas homéricos, em duas classes sociais bem distintas e distantes: a dos nobres 

guerreiros e a do povo. Tanto a Ilíada como a Odisseia mantêm sua atenção voltada para os 

nobres, seu modo de vida e seus valores, e quase não se preocupam com o povo. 

A Ilíada, epopeia clássica, representa o âmago religioso e literário da vida grega 

clássica, motivo pelo qual desde cedo os gregos antigos a sabem de cor. Esse poema se 

concentra na descrição da relação entre os deuses e os gregos, e é referência de um tipo de 

relação que deve ser seguida por estes últimos, a saber, que há uma “fronteira intransponível” 
374 entre os miseráveis e frágeis homens mortais, “seres lábeis, efêmeros, sujeitos às doenças, 

ao envelhecimento, à morte: neles o que confere valor e luz à existência (juventude, força, 

beleza, graça, coragem, honra, glória) se deteriora para sempre” 375, e os bem-aventurados e 

poderosos deuses imortais, ou seja, as divindades.  
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Lesky ressalta que na epopeia se evidencia uma aliança entre a ação divina e a ação 

humana, aliança que, no mundo homérico, “é totalmente irrefletida e não problemática.” 376 

Portanto, nesse universo de status quo, de uma “disparidade de que o Grego, na época 

clássica, está profundamente consciente” 377, assim como também está consciente da regra 

fundamental da sabedoria grega – a de que o homem não pode de forma alguma pretender 

tornar-se igual a divindade –, dizemos que a relação entre os deuses e os homens se dá 

harmoniosamente, sem conflitos ou tensões.  

Os tragediógrafos é que irão inaugurar uma reflexão e problematizar essa relação entre 

os deuses e os gregos, introduzindo em seus textos a consciência dessa disparidade. Daí 

decorre o surgimento de certa tensão e conflito em relação à religião, no sentido de que as 

tragédias, embora pertencentes ao âmbito religioso, instauram um questionamento a seu 

respeito, no tocante à sujeição dos homens aos deuses.  

Os poetas trágicos tentam ultrapassar a dependência religiosa em direção a uma 

autonomia do homem. Louis Gernet, por intermédio de Patitucci, encontra nas tragédias, 

especialmente na Antígona, de Sófocles, uma antinomia na relação entre os deuses e os 

homens, já que estes são dependentes de uma realidade expressa pela ordem divina. Para 

Gernet, a natureza humana traz em seu bojo enorme possibilidade de criação, porém 

acompanhada de um duplo limite, os deuses e a morte, que restringe em demasia a sua ação, 

que se torna então carente de autonomia: 

 

Sobre a natureza humana e sobre o campo de ação que lhe é compartilhado, nós temos 

testemunhos instrutivos dos quais se pode inclusive discernir uma espécie de antinomia. Um 

coro magnífico da Antígona de Sófocles exalta o homem como detentor – e mesmo como 

criador – de técnicas cujo desenvolvimento poderia ser tido como infinito se não houvesse um 

duplo limite: a morte, barreira infrangível, e os deuses, de quem os homens obtêm a justiça; o 

homem é “uma coisa maravilhosa”, mas extremamente limitado e sua ação, no fundo, não é 

autônoma. 378 

 

Os poetas trágicos trazem à baila, para o espectador, as questões e as consequências 

que envolvem a antinomia, conflito vivido pelo herói trágico. Assim, o paradoxo e o conflito 
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entre as potencialidades e os limites humanos, representados pela fratura entre o mundo 

humano e o divino, são elementos que caracterizam o trágico grego. 

Paglia nos oferece sua compreensão de que, na Antiguidade grega, “o estilo clássico é 

sempre uma derrota de Dioniso (...). É a forma resgatada de dissolução oceânica da mãe terra. 

(...) A grande arte clássica é simples, serena, equilibrada. Mas, Dioniso, amarrado por Apolo, 

sempre escapa e volta para vingar-se.” 379  

O ritual de Dioniso, patrono da tragédia, vínculo já bem estabelecido, introduz o 

elemento trágico na religião e na literatura gregas. Distinto dos cultos olímpicos, o ritual 

dionisíaco traz o êxtase e o despedaçamento. Dioniso carrega o símbolo do trágico: como 

deus da contradição representa, em seus rituais, Eros e Thanatos 380, vida e morte. Ele explode 

em grandeza: é festivo, alegre, carnavalesco e, ao mesmo tempo, como deus do subterrâneo, 

nos mostra sua outra face, a das trevas: é terrível, cruel, vingativo e sujeito à experiência do 

sofrimento e da morte. 

Filho de uma mortal com um deus, Dioniso é tornado deus, ainda que um deus 

próximo dos homens. Seu poder de imantar as mulheres carrega a pecha de seu destino 

trágico: “todos que o acompanhavam e eram tocados por seu amor deviam compartilhar com 

ele seu trágico destino.” 381 Pois, é também Dioniso-Zagreu, deus da paixão, mártir morto 

pelos titãs.  

No horizonte trágico, o objetivo secreto passa a ser o de evitar a ideia de que os deuses 

são os responsáveis pelas ações dos homens. É transferida para o homem essa 

responsabilidade. É creditado ao homem o lugar por excelência de suas ações, precisamente 

por conta de sua queda, isto é, por seu desprendimento da infinitude. A finitude é, em si 

mesma, a condenação. 

Assim, o paradoxo entre a coragem heroica, areté, e os limites impostos pelos deuses 

se faz presente na ação do herói trágico, que agora é responsável pela sua queda vertiginosa 

das alturas da glória e pelas suas consequências – o sofrimento e a morte. 

Para os antigos gregos, o trágico é a experiência da hybris, da desmedida, da falta; o 

desejo entusiasta, furioso, de querer se igualar aos deuses; a transgressão do limite que separa 

o humano do divino, ou seja, é a experiência, o desejo de transgressão dos limites da condição 

finita do homem. O caminho trágico é o atravessamento de um limite, como diz Sófocles: 
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“Quando os homens perdem a razão de ser de sua alegria, eu suponho que não vivem: são 

apenas cadáveres animados.” 382 

Por outro lado, a tragédia grega tem como função a purificação da hybris, do nefas, da 

falta trágica, ao apresentar a necessidade da separação entre os deuses e o homem, isto é, ao 

estabelecer o limite, por meio da lembrança, da finitude do homem. 

Françoise Dastur nos diz que “a tragédia é o remédio para a monstruosidade que ela 

mesma apresenta: a união ilimitada do humano e do divino, a hybris da transgressão dos 

limites da finitude.” 383 

Burkert nos oferece um sentido antropológico acerca da famosa inscrição délfica: 

“Conhece-te a ti próprio”, ao salientar que nela está embutida a seguinte mensagem: 

“Reconhece que não és um deus.” O autor acrescenta um elemento fundamental ao aproximar 

essa constatação do pensamento pessimista: “Uma ética do ‘humano’ é assim delineada, mas 

ela encontra-se mais próxima do pessimismo do que um programa virado para o progresso.” 
384 Todo mortal deve se dar conta de seu limite e se curvar aos deuses, dos quais depende sua 

vida. 

Para os tragediógrafos, o homem passa a ser o cerne da reflexão do espetáculo. O 

poeta trágico denuncia a hierarquia e a finitude a que o homem está submetido: um mortal que 

tem os deuses acima de si e cujo destino está nas mãos apaixonadas desses deuses, que o 

atiram de um lado para o outro, conforme seu estado de ânimo. Sim, porque os deuses gregos 

são temperamentais como os humanos, submetidos ao páthos e às Moiras que pairam acima 

deles. Possuidores de características humanas, os deuses gregos enlouquecem, se vingam, 

castigam e tratam os mortais como marionetes. As Moiras, tecendo às cegas, ao acaso, o 

destino dos deuses e dos homens, evidenciam a existência da fatalidade, da sina no destino 

humano, algo que o grego não pode evitar; resta, portanto, somente se debater numa luta 

incessante. Platão nos diz, no Mênon, que a “Aretè àn eín oúte physei oúte didaktón; Allà 

theía moíra paragignoméne áneu nou, ois an paragígnetai”, isto é, que a “virtude, areté, não 

é nem inata nem ensinável, mas é distribuída pela sorte divina (Moira) e sem entendimento 

àqueles que foram sorteados.” 385 Assim, para os antigos, a Moira, o acaso, é a responsável 

pelo destino do herói. Podemos, então, identificar o acaso, que se impõe nas tragédias gregas, 

como um dos elementos que caracterizam o trágico grego. 

                                                 
382 SÓFOCLES, Trilogia tebana, p. 207. 
383 Apud Friedrich HÖLDERLIN, Reflexões, pp. 183-184. 
384 Walter BURKERT, A Religião Grega das épocas arcaica e clássica, p. 294. 
385 Apud Arthur SCHOPENHAUER, Sobre o fundamento da moral, p. 191. 
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A tragédia, fronteira entre o religioso e o teatral, impõe o aspecto trágico ao 

transportar os homens para uma elevação, uma espécie de comoção, de transe, à sua revelia, 

com o intuito de provocar empatia entre o espectador e o herói; assim se desencadeia a 

catarse, a purificação das emoções de terror e piedade. O espectador, por sua vez, pode se 

identificar com o sofrimento, com a morte do herói – na realidade nada mais do que um 

retrato do seu destino. Pois o herói é configurado como o bode expiatório da polis. O 

espectador sente e vive, na própria pele, o sofrimento e a morte, vivência emocional que 

possibilita sua tomada de consciência de que o herói sofre e morre no lugar dele e de que, por 

conseguinte, ele comporta também o mesmo destino trágico do herói.  

Nesse contexto, o coro desempenha a função de estabelecer um estado emocional de 

lamento em relação aos acontecimentos funestos que sobrevêm ao herói.  

Na esteira do herói trágico, o espectador adquire a consciência de que sua coragem e 

força estão submetidas a uma lei superior – a de seguir o destino imposto pelos deuses. 

A catarse carrega consigo a piedade trágica, ou seja, a consciência de que o herói e o 

espectador navegam, por assim dizer, no mesmo barco, de que ambos são náufragos de um 

destino implacável e resistem penosamente às tentações da hybris. 

O surgimento da consciência trágica se dá no momento em que o herói se confronta 

com um impasse, inescapável, com que o destino o enreda. E, com sua coragem, ele lida com 

essa realidade adversa, questionando-a, contestando-a. Esse enfrentamento permite ao herói 

cumprir seu destino, mesmo que ele não domine as forças que estão em jogo, e dele se faça 

ator/autor, sem autopiedade, sem vitimização. O herói trágico, ao deparar com a adversidade, 

encara-a, apesar de saber que no fim será aniquilado. O dilema do herói trágico transita, 

portanto, entre sua força poderosa de vida, areté, e seu limite, o destino já traçado que a ele 

sempre está reservado: ao final, a queda. 

 



 



 

 

 
 

Roda de Íxion, autor desconhecido.
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Capítulo 2 

 

SCHOPENHAUER: ENTRE O TRÁGICO E O PESSIMISMO 

 

 

Como já vimos no capítulo 1, a noção de trágico surge na tragédia ática, durante o 

século V a.C., a partir de questões políticas e religiosas que originaram tanto a poesia trágica 

grega, abordada pela análise poética influenciada por Aristóteles, como, consequentemente, a 

noção do trágico grego.  

Porém, essa concepção se modifica, no final do século XVIII e início do XIX, com a 

reflexão estética idealista alemã. Esta, intimamente relacionada aos ideais do romantismo – 

escola que considera a arte a expressão maior do espírito humano –, abre uma nova 

perspectiva para a arte poética e instaura uma “poética filosófica” 1. Assim, só mais tarde o 

trágico veio a se tornar um problema filosófico e, portanto, objeto de estudo da filosofia 

moderna, resultante de uma nova concepção estética do idealismo alemão, que inaugura a 

tradição do pensamento trágico na filosofia moderna.  

Neste capítulo, Schopenhauer será nosso intérprete privilegiado, a partir, 

especialmente, de sua obra capital O mundo como vontade e como representação, visto que 

sua filosofia antecipa muitas noções que serão mais tarde incorporadas por Freud, conforme 

nos diz Jair Barboza: “a psicanálise de Freud absorve por completo a teoria dos impulsos 

inconscientes, o papel nuclear da sexualidade na vida humana, o retorno ao inorgânico etc. de 

O mundo.” 2  

Acompanharemos o pensamento do teórico literário Peter Szondi, que, em seu Ensaio 

sobre o trágico, demarca a origem do trágico filosófico assentada na filosofia estética 

idealista, aí incluído Schopenhauer. Szondi afirma que a concepção do trágico em 

Schopenhauer “tem como base unicamente o conceito de Vontade.” 3 

Lançaremos mão, também, do filósofo Alexis Philonenko, que em seu livro 

Schopenhauer, una filosofia de la tragédia, comenta que Schopenhauer é “o fundador da 

                                                 
1 Pedro SÜSSEKIND, Prefácio, p. 16. 
2 Jair BARBOZA, Prefácio, p. 11. 
3 Peter SZONDI, Ensaio sobre o trágico, p. 53. 
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filosofia trágica, que será afirmada, mais tarde, por Nietzsche” 4 e o autor que nos “revela de 

maneira trágica o conflito da vontade consigo mesma.” 5 

Aliás, em sua obra O nascimento da tragédia, Nietzsche (1844-1900) cita, embora 

para contestá-la, a concepção do trágico e sua forma de enfrentamento em Schopenhauer ao 

dizer que “o que dá a todo o trágico o empuxo peculiar para a elevação (...) é o surgir do 

conhecimento de que o mundo, a vida não podem proporcionar verdadeira satisfação e, 

portanto, não são dignos de nosso apego: nisto consiste o espírito trágico – ele conduz à 

resignação.” 6 Ao que Philonenko complementa: “Perderemos a esperança mas chegaremos à 

renúncia.” 7 

Schopenhauer é, assim, identificado por Philonenko como “o último grande idealista 

alemão” 8 e como um autor em que as reflexões são pessimistas, mas, com a ressalva de que 

“se trata de um pessimismo que convém entender como originariamente fundado na 

consciência trágica.” 9 

Roberto Machado será outro guia neste capítulo, ao identificar Schopenhauer como 

um autor cujo interesse “antes de tudo é determinar a visão trágica do mundo que a tragédia 

apresenta.” 10 Ele nos fala que, para Schopenhauer, “a vida de cada homem, quando tomada 

em conjunto, é uma verdadeira tragédia.” 11 Em seguida, apresenta a proposta de enfretamento 

do trágico nesse autor ao alertar que “podemos nos libertar dessa situação através de uma 

contemplação artística pura.” 12 

Embora seja considerado por Szondi, Machado e Philonenko como um autor trágico, 

Schopenhauer é reconhecido por Clément Rosset – filósofo e autor do prefácio de O mundo  

em língua francesa –, como indiscutivelmente pessimista. Rosset alega que “duas diferenças 

maiores, uma de ‘conteúdo’, outra de intenção, distinguem tais pensadores (os trágicos) dos 

filósofos propriamente pessimistas, como Schopenhauer.” 13  

                                                 
4 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 286. A tradução dos trechos e citações 
deste livro é feita pela autora. 
5 Idem, Ibid., p. 23. 
6 Apud Friedrich NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, p. 18.  
7 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 283. 
8 Idem, Ibid., p. 43. 
9 Idem, Ibid., p. 50. 
10 Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 183. 
11 Idem, Ibid., p. 180. 
12 Idem, Ibid., p. 181. 
13 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 19. 
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Rosset introduz o conceito de acaso vinculado à tragédia e ao trágico, ao declarar que 

“o conceito de acaso sempre esteve ligado ao trágico e à tragédia” 14, pois “o que é 

representado em cena, num espetáculo trágico, diz Schopenhauer várias vezes em O mundo 

como vontade e como representação é – notadamente – o reino, o poder do acaso” 15. O autor 

legitima que “todos os que têm falado da tragédia (...) têm, sobre esse ponto, dito a mesma 

coisa: há, nisso que a tragédia exprime, lugar para o acaso.” 16 

Trataremos, assim, não só do pensamento trágico de Schopenhauer como também de 

sua filosofia pessimista, e de como essa diferenciação é operada por Rosset. Teremos, 

portanto, como intuito investigar não só qual é a concepção e a proposta de enfrentamento do 

trágico em Schopenhauer, como também, a compreensão de seu pessimismo, já que ele é 

considerado como um autor trágico, por alguns comentadores, porém, pessimista por Rosset. 

Vale demarcar a distinção de que Schopenhauer não é representativo de um 

pensamento sobre o trágico, mas de um pensamento trágico – ou seja, ele não é um pensador 

do trágico, e sim um pensador trágico, ou, melhor dizendo, um filósofo trágico.  

Como já dissemos, a longa história da relação entre a tragédia e o trágico se altera a 

partir da filosofia idealista, e, na sequência, temos a constituição de um campo próprio ao 

trágico em sua concepção filosófica moderna, que se dá, portanto, independentemente da 

teoria estético-literária que a originou 17. Neste capítulo, este será o nosso ponto de partida 

para abordarmos o universo trágico moderno.  

Inicialmente, trataremos do trajeto da vida pessoal e do percurso de formação de 

Schopenhauer, na medida em que nos fornecem elementos importantes sobre a construção de 

seu pensamento, em especial no tocante ao seu ponto de vista em relação à vida e à filosofia 

alemã vigente em sua época. 

 

 

                                                 
14 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 90. 
15 Idem, Ibid., p. 90. Também Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 357. 
16 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 90. 
17 Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 132. 
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2.1 Vida e obra 

 

 

O filósofo alemão Arthur Schopenhauer, primogênito de Heinrich Floris, 38, 

destacado e abastado comerciante, com alto senso de justiça, e de Johanna Henriette Trosina, 

18, futura escritora, com habilidades literárias e intelectuais desde menina, nasce em 22 de 

fevereiro de 1788, na cidade livre de Dantzig, atual Gdansk, na Polônia.  

Naquela época, Immanuel Kant (1724-1804), filósofo alemão cuja obra o influencia 

profundamente, ainda vivia, contando com 64 anos. E Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-

1831), do movimento filosófico denominado idealismo alemão e seu futuro opositor e 

concorrente na Universidade de Berlim, já era um adolescente de dezoito anos.  

O pai provavelmente comete suicídio, quando Schopenhauer está com dezessete anos. 

Seu forte vínculo com o pai o leva a expressar sua perda dizendo que “aos meus dezessete 

anos, ainda sem nenhuma formação escolar, fui tão fortemente abalado pela penúria da vida 

(...).” 18 

Vítima de pneumonia, Schopenhauer falece em 21 de setembro de 1860, aos 72 anos. 

Para fins de nosso estudo, vale deixar registrado que Sigmund Freud nasce em 1856. 

Um ano após o nascimento de Schopenhauer estoura a Revolução Francesa, e, uma 

década mais tarde, uma geração de jovens alemães deslumbra o mundo com a poesia 

romântica que irá impregnar sua obra. Schopenhauer é considerado, entre os filósofos, sob 

muitos aspectos, como veremos mais adiante, uma figura peculiar para seu tempo. Só para 

citar um de seus traços mais marcantes, ele é pessimista, ao passo que a maioria era, em 

algum sentido, otimista.  

Na infância perde o direito pátrio, pois, aos cinco anos, em 1793, época que Dantzig é 

anexada à Prússia, a família muda-se para Hamburgo, porque seu pai, ávido de liberdade, não 

quer viver sob o teto de um regime monárquico, e lá permanece por quatro anos, até 1797. 

Desterrado, não conhece uma nova pátria, pois seu pai opta pela condição de estrangeiro 

domiciliado e a obtém, extensiva para a família, em vez de tornar-se um cidadão oficial. 

A condição de estrangeiro o acompanhará pelo resto da vida e o marcará como um 

marginal, como alguém condenado a viver entre dois mundos, devido não só ao seu 

deslocamento geográfico, como também às ideias inovadoras e revolucionárias de seu 

pensamento. 

                                                 
18 Jair BARBOZA, Schopenhauer, p. 14. 
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Em 1797, a família vai para Paris e o filho é levado para passar dois anos em Havre – 

o coração da Normandia, no estuário do Sena e próximo ao mar –, hospedado na residência de 

um amigo comerciante de seu pai, para conviver com a cultura francesa e assimilá-la. Ao 

retornar para Hamburgo, havia aprendido fluentemente a língua francesa e teve que 

reaprender o alemão. Nessa época, em Hamburgo, nasce sua irmã Adele, nove anos mais 

jovem, que, como a mãe, também será escritora. 

Heinrich Floris, homem dominador e exigente, não se preocupa com a educação 

intelectual de Schopenhauer – na verdade, ele procura fazer com que o filho se afaste dela, já 

que seu destino é atuar no comércio, como ele. Embora Schopenhauer quisesse dedicar-se às 

letras, o pai o faz ingressar numa escola de comércio e lhe oferece, sedutoramente, uma 

viagem para conhecer diversos países da Europa, considerados importantes para um futuro 

comerciante, em troca da promessa de que seu filho, ao retornar, desistisse da carreira 

universitária e se dedicasse ao negócio da família 19. 

O futuro filósofo, após hesitar, concorda com o pai, por quem nutre afeição e respeito. 

Em 1803, aos quinze anos, eles iniciam um cruzeiro pela Holanda – país de origem da família 

–, e depois seguem para França, Inglaterra, Bélgica, Suíça. Passam pelas cidades de Dresden e 

Berlim e retornam a Hamburgo. 

Porém, durante a viagem, seu interesse não coincide com o desejo de seu pai. Ele 

emprega esses dois anos de conhecimento por vários países europeus, sobretudo, para 

contemplar a natureza, observar a vida humana e redigir uma série de considerações 

melancólicas e pessimistas sobre a miséria da condição humana. Contam seus biógrafos que 

desde a infância Schopenhauer já revelava extrema sensibilidade pelo sofrimento humano e 

tendência à depressão. Durante a viagem, o diário de sua mãe registra as alegrias humanas, ao 

passo que ele adquire a certeza de que a vida é um inferno, cheia de misérias e infelicidades, 

conforme registra em seu diário:  

 

Erra muito menos quem, com olhar sombrio, considera esse mundo como uma espécie 

de inferno e, portanto, só se preocupa em conseguir um recanto à prova de fogo. (...) O 

desconhecimento dessa verdade, favorecido pelo otimismo, é fonte de muitas desgraças. 20 

 

Essas palavras não derivam de reflexões filosóficas, mas expressam a maneira como 

Schopenhauer reconhece a vida. 

                                                 
19 Cf. Clément ROSSET, Escritos sobre Schopenhauer, p. 18. 
20 Arthur SCHOPENHAUER, Aforismos para sabedoria de vida, pp. 142-143. 
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Já na juventude se afasta dos dogmas judaicos e reconhece as dores do mundo, com a 

certeza de que esse mundo não é obra de um Deus misericordioso. 

As viagens pela Europa, realizadas na época napoleônica, proporcionam a 

Schopenhauer experiências que, talvez, ele não encontraria em nenhuma universidade: 

 

Entre os grandes filósofos alemães da sua época, Schopenhauer é o único que pertence 

à alta burguesia e que, muito viajado, demonstra possuir amplos conhecimentos das coisas, do 

mundo e dos homens, conhecimentos diretos, adquiridos pela própria observação. Isso confere 

as suas obras um encanto especial; elas parecem ser arejadas pelo vento do mundo. Sua linha 

de pensamento revela o homem experiente e realista que não acumulou sabedoria no gabinete. 
21 

 

Avesso à sabedoria de gabinete, seu estilo é o de um homme du monde, de um homem 

que leu os moralistas franceses e frequentou assiduamente os autores latinos e neolatinos. Isso 

tudo é inédito na literatura filosófica alemã, sobrecarregada de terminologia acadêmica. 

Chega a termo a longa viagem que fora para “Heinrich Floris, antes de mais nada, um 

sacrifício, e, para Johanna, divertimentos e tônico do espírito. Mas, para Arthur significara 

uma profunda lição de pessimismo.” 22 

O regresso a Hamburgo, em 1805, já com dezessete anos, representa o cumprimento 

da palavra empenhada junto ao pai, e ele o faz, embora a contragosto, ao estudar a doutrina 

econômica dos iluministas, em uma escola particular de comércio. Seu pai insistia em 

alimentar a firme esperança de que o filho pudesse dar continuidade às suas especulações 

financeiras quando uma doença mental, herança da avó materna, e prejuízos financeiros 

levam seu pai, talvez, ao suicídio, ao cair de uma janela. As circunstâncias que cercam essa 

morte são mantidas em segredo e despertam dúvidas. Mas, as palavras do filho indicam um 

provável suicídio: “Quem entre vós não teve conhecidos, amigos ou parentes que se 

decidiram pela morte voluntária?” 23 

Somente após dois anos da morte do pai, com dezenove anos, o futuro filósofo 

romperá, definitivamente, com a promessa de tornar-se comerciante, ao constatar sua real 

impossibilidade de escolher uma profissão contra a qual se revelam seus instintos. Retoma, 

então, a carreira universitária e se dedica aos estudos humanísticos num liceu em Gotha, mas 

                                                 
21 Anatol ROSENFELD, Texto/Contexto II, p. 47. 
22 Karl WEISSMANN, Vida de Schopenhauer, p. 34. 
23 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 45. 
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somente depois que sua mãe finaliza o inventário e se instala, acompanhada da filha Adele, 

em Weimar, centro cultural dos estados germânicos, deixando o filho em Hamburgo 24. 

Em Weimar, a capital espiritual da Alemanha, Frau Schopenhauer, romancista, goza a 

vida e realiza semanalmente um salão literário em sua casa. Nessas ocasiões, ela recebe e 

desfruta da amizade da fina flor intelectual da sociedade weimarense, inclusive do poeta 

Wolfgang Goethe, que se tornará grande amigo, também, do jovem Arthur e o incentivará a 

escrever uma doutrina sobre as cores. De fato, em 1816 Schopenhauer publica Sobre a visão e 

as cores, porém suas concepções se chocam com as de Goethe e provocam uma ruptura entre 

eles. 

O forte clima de rivalidade entre temperamentos opostos, incompatibilidade de humor, 

acrescido de disputas em torno da herança financeira, leva Schopenhauer a se afastar da mãe 

após a morte do pai. Ele sente profundo desgosto e ciúme em face da sua vida livre, divertida 

e alegre, com seus namorados e amigos, e queixa-se frequentemente de que sua mãe é pouco 

maternal e que se transformara numa espécie de madrasta, depois do falecimento do pai, 

quando ela estava com 38 anos.  

Para Schopenhauer, o caráter do homem é inato e a herança familiar se resume, de 

modo geral, a isto: o homem herda o caráter do pai e a inteligência da mãe:  

 

O pai transmite as qualidades morais – o carácter e os sentimentos mais nobres – ao 

passo que da herança materna procedem o grau, a qualidade e a orientação da inteligência. 

Dizia, pois, possuir de seu pai o temperamento, a vontade inflexível, o orgulho; enfim, a 

retidão do carácter. Transmitira-lhe a mãe a facilidade de expressão verbal, a vivacidade de 

espírito, a penetração psicológica e a capacidade interpretativa. Agradece ao pai mais um traço 

importante: a sagacidade como homem de negócios, feição que lhe permitiu empregar sua 

herança relativamente pequena, de tal modo, que se pôde dar ao deleite de filosofar 

confortavelmente. 25 

 

Em 1809 matricula-se no curso de medicina da Universidade de Göttingen, com o 

intuito de aprender os segredos da natureza. Dedica-se ao estudo da botânica, zoologia, 

biologia e anatomia comparada, que foram indispensáveis para o desenvolvimento da sua 

filosofia. Passados seis meses, transfere-se para o curso de filosofia e estuda Platão e Kant, 

                                                 
24 Cf. Clément ROSSET, Escritos sobre Schopenhauer, p. 19. 
25 Karl WEISSMANN, Vida de Schopenhauer, p. 20. 
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autores que se tornarão a base de sua filosofia 26, estimulado pelo professor Gottlob Ernst 

Schulze, para quem “é com esses autores que se aprende verdadeiramente a filosofar.” 27 

Dois anos depois, em 1811, já com predileção pelo pensamento de Platão e Kant, mas 

curioso em ouvir Johann Gottlieb Fichte, se transfere para o curso de filosofia da 

Universidade de Berlim. Ouve palestras de Fichte, autor da Doutrina da ciência, mas 

discordará de seu pensamento: 

 

De imediato, se decepciona com as exposições demasiado abstratas e repetitivas de 

Fichte, que intenta demonstrar que o mundo inteiro, o não eu, deriva de uma atividade 

reconhecida em primeira instância, por intuição intelectual, no eu. O respeito de Schopenhauer 

cede lugar a crítica feroz, e algumas discussões acaloradas travam-se entre ambos. 28 

 

Em 1813 abandona a capital da Prússia para escapar às perturbações da guerra contra 

os franceses e passa o resto do ano em uma estalagem na cidade de Rudolstadt, redigindo sua 

tese doutoral Sobre a quádrupla raiz do princípio de razão suficiente, que será defendida na 

Universidade de Berlim. Esse trabalho, que investiga a faculdade de conhecimento a partir de 

uma quádrupla perspectiva, é recebido com desprezo por sua mãe, que o considerou um livro 

para farmacêuticos.  

O cerne do pensamento desse texto, que será incluído no Livro Primeiro de O mundo, 

versa sobre as quatro diferentes modalidades de objeto que delimitam para o sujeito o mundo 

da experiência e da ciência. O chamado princípio de razão suficiente reza que “Nada é sem 

uma razão pela qual é” 29, ou seja, Schopenhauer atribui fundamento, razão às coisas. Ser 

objeto significa ser conhecido por um sujeito. Assim, o sujeito representa, figura os objetos do 

mundo por meio desse único princípio, em que os domínios da realidade são a ele submetidos.  

Em Dresden, cidade às margens do Elba rica em paisagens, em galerias de arte e com 

uma vasta biblioteca, Schopenhauer produz, precocemente, de um só jato, o seu sistema 

filosófico e escreve, em quatro anos, sua obra principal – O mundo –, concluída em 1818, aos 

trinta anos, e publicada com data de 1819 30. Nela, procurará, antes de tudo, fazer-se intérprete 

da vida e do sofrimento do mundo, em consonância com seu pensamento de que o sofrimento 

                                                 
26 Cf. Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, pp. 22-23. 
27 Jair BARBOZA, Schopenhauer, p. 12. 
28 Idem, Ibid., p. 12. 
29 Idem, Ibid., p. 13. 
30 Cf. Clément ROSSET, Escritos sobre Schopenhauer, p. 21. 
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e as dores do mundo são o núcleo da vida, conforme suas afirmações: “A vida é uma coisa 

desagradável. Propus-me a meditar sobre ela.” 31 

Nessa obra, de beleza literária, sistema inteiriço, pulsa a experiência dolorosa de um 

mundo devastado por guerras que se afigura como “o pior dos mundos possíveis”. Trata-se de 

um repúdio à afirmação de Gottfried Wilhelm Leibniz de que “esse mundo é o melhor dos 

mundos possíveis”, ou seja, o mundo é bom porque a causa é Deus 32.  

A crueldade das guerras napoleônicas exerce profunda influência sobre o pensamento 

e a fantasia de Schopenhauer. Em sua obra expressa todo o Weltschmerz, toda a “dor do 

mundo” dos românticos, que encerra, em termos filosóficos, a trágica experiência de um 

continente destruído, em que a esperança de uma revolução fracassa e em que milhões de 

homens perecem, aparentemente sem sentido. Não havia sentido, tudo era caos. “Na obra de 

Schopenhauer surge, pela primeira vez no nosso tempo, o espectro do niilismo” 33, afirma 

Barboza. 

Assim, a obra magna de Schopenhauer não só problematiza as tentativas de 

interpretar, metafisicamente, o mundo de maneira otimista, conforme o faz Leibniz, como 

também as concepções dos idealistas românticos alemães de sua época – Johann Gottlieb 

Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling e Georg Wilhelm Friedrich Hegel, sucessores 

de Immanuel Kant –, os quais, de modo geral, seguindo a tradição, postulam um princípio 

racional absoluto do mundo. Porém, Schopenhauer dirá que “as coisas possuem um fundo 

infundado que é essencialmente obscuro, irracional.” 34 

Após o término da sua obra capital, recebida desfavoravelmente pela crítica, devido às 

rupturas que introduzia na tradição filosófica, Schopenhauer embarca para a Itália e sustenta a 

expectativa de um reconhecimento futuro. 

De volta daquele país, em 1820, com 32 anos, presta concurso para professor, com 

Hegel na banca examinadora, e habilita-se como docente de filosofia na Universidade de 

Berlim. Por oposição a Hegel, a quem chama de “Caliban espiritual” 35, ainda que fosse um 

dos mais reputados professores da época e cujo pensamento é predominante, Schopenhauer 

insiste em marcar suas aulas no mesmo horário em que o rival faz suas célebres preleções. 

Essa tentativa redunda em derrota, pois sua sala fica às moscas. Um filósofo praticamente sem 

                                                 
31 Jair BARBOZA, Schopenhauer, p. 14. 
32 Cf. Anatol ROSENFELD, Texto/Contexto II, p. 48. 
33 Idem, Ibid., p. 49. 
34 Jair BARBOZA, Schopenhauer, p. 15. 
35 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 31. 
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público e cuja audiência mais numerosa é de nove alunos. Ao cabo de um ano, ele renuncia à 

universidade. 

Em seu livro Sobre a filosofia universitária, Schopenhauer expõe a crise da verdade 

filosófica e seu repúdio à corrupção na formação universitária de sua época, para ele 

dominada pela religião do Estado: o cristianismo judaico-otimista seria a religião do Estado, 

órgão responsável por contratar professores como Fichte, Schelling e Hegel, que usam a 

filosofia para transmitir esse tipo de cristianismo, de forma que a cátedra de filosofia é de 

certo modo um confessionário público, onde se faz profissão de fé. Em síntese, a filosofia 

universitária praticava a teologia que “recobre com seu véu todos os problemas da filosofia.” 
36 

Para Schopenhauer, a filosofia estaria perdendo a sua principal finalidade, a busca da 

verdade, por isso defende que ela deveria se desenvolver independentemente do Estado e da 

religião, da “doutrina de que o mundo recebe a sua existência de um ser pessoal sumamente 

excelente, que também é a coisa mais amada (...).” 37 Além disso, defende que a juventude 

deveria se afastar das ideias ocas, distantes da realidade, pois “a inteligência é corrompida no 

mesmo grau pelo pensar com gente como Fichte, Schelling e Hegel, que visam à mera 

aparência e, assim, à ilusão do leitor (...).” 38 

Assim, as ideias filosóficas de Schopenhauer destoam das de sua época e ele é 

considerado um pensador marginal; com efeito, somente trinta anos após a publicação, a sua 

obra começa a ter repercussão, com tradução em várias línguas. Cria-se então uma escola 

filosófica schopenhaueriana, de grande importância na Alemanha e na França, o que o torna 

um dos homens mais famosos da Europa culta. 

Embora a filosofia de Schopenhauer seja “coroada por um verdadeiro evangelho do 

amor, no sentido de piedade e compaixão”, em suas relações pessoais ele é um homem duro e 

inflexível 39. Em 1821, sofre um abalo ao envolver-se em um acidente, com desagradáveis 

consequências não só econômicas, como, sobretudo, psicológicas, com periódicas crises de 

depressão. Nessa época, o filósofo reside numa pensão e suas vizinhas costumam ocupar uma 

saleta na entrada de seu aposento, talvez, com o intuito de bisbilhotar a entrada de supostas 

amantes. Certa noite, num “ímpeto cego”, ele as enxota da saleta ao esperar, já impaciente e 

nervoso, a visita da corista Caroline Richter, da Ópera Imperial de Berlim. Uma delas, a 

                                                 
36 Arthur SCHOPENHAUER, Sobre a filosofia universitária, p. 80. 
37 Idem, Ibid., p. 87. 
38 Idem, Ibid., pp. 62-63. 
39 Anatol ROSENFELD, Texto/Contexto II, p. 50. 



 

 149

costureira Caroline-Louise Marquet, o processa e, no tribunal, alega que fora por ele 

empurrada escada abaixo, caindo e ferindo-se. Depois de cinco anos de processo jurídico, em 

que é absolvido por duas vezes, é condenado a pagar as despesas médicas do acidente e uma 

indenização anual vitalícia, que durará por vinte anos, até a morte de Marquet. Schopenhauer 

fica revoltado com a condenação e sente-se injustiçado pelas autoridades 40. 

Em 1833, com 45 anos, o filósofo se fixa em Frankfurt, onde passará o resto de sua 

vida. Aprecia conversar com pessoas alheias ao circuito filosófico, como os viajantes, em 

especial os mercadores ingleses. Nessa época, a influência da filosofia hegeliana começa a 

declinar, e surgem desconfianças em torno da eficácia da luz racional diante da irrupção de 

terríveis obscuridades, como a persistência das guerras, dos extermínios, dos massacres, das 

violências, etc.  

Em Frankfurt, Schopenhauer abandona o retiro intelectual em que esteve mergulhado 

nos dezoito anos anteriores e escreve algumas pequenas obras. Sobre a vontade na natureza, 

de 1836, é um texto pouco notado, em que a partir de sua metafísica da natureza, ele elucida 

as principais descobertas da ciência de seu tempo relacionadas com diversos temas, como a 

fisiologia, a fisiologia das plantas, a patologia, a anatomia comparada, a astronomia física, a 

linguística, o magnetismo animal (hipnose), a magia, a sinologia (estudos chineses) e uma 

breve remissão à ética.  

Nesse texto, o autor retoma o arcabouço de sua metafísica, já exposto no Livro 

Segundo de O mundo. Além disso, um ano após a morte de sua mãe, em 1839, lança o Ensaio 

sobre a liberdade da Vontade, premiado no concurso promovido pela Real Academia de 

Ciências da Noruega, em que ataca o conceito de livre-arbítrio, ou seja, a ideia de que o 

homem seria racionalmente soberano para determinar e escolher a própria vontade e, assim, 

optar entre o bem e o mal. Para ele, se o homem é livre, ele o é em outro sentido, a saber: 

 

Na medida em que seu núcleo, seu caráter inteligível, radica-se na coisa em si 

cósmica, ou seja, na Vontade; pois, do ponto de vista empírico, o homem é absolutamente 

determinado pelo influxo dos motivos: ele age com a mesma necessidade com que uma pedra 

cai. 41 

 

Em 1840, com a obra Sobre o fundamento da moral, participa do concurso promovido 

pela Real Sociedade Dinamarquesa de Ciências, em Copenhague. No entanto, dessa vez, 

                                                 
40 Clément ROSSET, Escritos sobre Schopenahuer, p. 23. 
41 Jair BARBOZA, Schopenhauer, p. 20. 
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apesar de ser o único concorrente, não é agraciado com o prêmio, pois a academia alega que 

ele deixa de abordar o assunto solicitado e que se refere desrespeitosamente “a vários e 

excelentes filósofos contemporâneos”, ou seja, aos idealistas alemães. Nessa obra, 

Schopenhauer identifica a compaixão como o único fundamento possível de uma ação dotada 

genuinamente de valor moral 42. 

Parerga e paralipomena 43, de 1851, sua última produção, escrita em dois tomos, e 

reconhecida entre as mais límpidas e belas da língua alemã, ao lado da de Heinrich Heine e 

Friedrich Nietzsche, contém ensaios sobre política, moral, literatura, filosofia universitária, 

história da filosofia, estética, ética e metafísica, entre outros. Essa obra, em especial o ensaio 

“Aforismos para a sabedoria de vida”, alcança inesperado sucesso, logo após seu lançamento. 

Dois anos mais tarde, em 1853, o artigo “Iconoclastia na filosofia germânica”, escrito pelo 

crítico John Oxenford e publicado na revista inglesa Westminster and Foreign, contra Hegel, 

e a favor de elementos da filosofia de Schopenhauer, alavanca a difusão de seu pensamento, e 

a partir daí, já decorridas três décadas da publicação de sua obra magna, a notoriedade do 

autor se espalha pela Alemanha, onde a filosofia de Hegel começa a entrar em declínio, e 

depois pela Europa. Muitos filósofos e escritores franceses viajam até Frankfurt para visitá-lo 

e ele surge como um ídolo para as novas gerações. Depois de 1860, torna-se figura dominante 

na filosofia, a tal ponto que Nietzsche afirma ser o filósofo, ao lado de Hegel, Heine e Goethe, 

um dos quatro grandes acontecimentos literários germânicos de envergadura europeia 44. 

Assim, já idoso, pôde “aquecer-se ao sol tardio da glória (...)” e “da imensa satisfação 

do solitário homem” 45, ao verificar o surgimento de círculos de adeptos que propagam de 

maneira cada vez mais crescente o seu pensamento, que concebe o irracional cego e volitivo 

como princípio do mundo.  

Na sua vertente estética, o pensamento de Schopenhauer traz, também, uma inovação, 

à medida que passa a representar uma fonte de inspiração para os artistas, que nele encontram 

uma justificativa metafísica para a arte, como uma forma especial de conhecimento, ao lado 

da ciência. Recebe o apoio não só de Leon Tolstói, ao dizer que Schopenhauer “foi o mais 

genial de todos os homens”, como também de Richard Wagner, que envia ao filósofo, para 

sua apreciação, o libreto do Anel de Nibelungos, com dedicatória. Schopenhauer agradece, 
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mas responde que o remetente renuncie à música, já que ele tem muito mais gênio para a 

poesia 46. 

O filósofo que prega a negação da vontade de viver teria, ao mesmo tempo, tremenda 

vontade de viver, afirma o berlinense Anatol Rosenfeld. “Eu alcançarei uma idade 

avançadíssima”, diz certa vez. “Meu longo sono e bom estômago me revelam. Gostaria de 

chegar aos noventa anos. Mesmo aos oitenta, a morte tem ainda algo de violento.” 47 Porém, 

seu futuro foi breve e Schopenhauer morre onze meses mais tarde, com 72 anos. 

“O que havia atrás da máscara trágica desse homem?” 48, se inquieta Rosenfeld. 

Schopenhauer foi um homem de imensa sensibilidade, um gênio, dolorosamente exposto ao 

sofrimento e aos tormentos do psiquismo. A sua vida é uma luta tenaz para atingir um grau 

suportável de estabilidade psíquica. Mostra-se “pesadamente encouraçado: couraça cheia de 

ferrões por fora – não me toquem! –, e coberta de cabresto por dentro, pois ardia em fogo – a 

chama de instintos tremendamente violentos e de impulsos insaciáveis.” 49 

Schopenhauer, “o cavaleiro solitário”, como é chamado por Nietzsche, vive à margem 

da sociedade, em relativo isolamento, e se aquece ao fogo da filosofia e com os prazeres da 

arte. Seu temperamento brusco e suas atitudes pouco afáveis de extremo orgulho e mau humor 

não favorecem as amizades duradouras e profundas. Desde cedo é censurado pela mãe, em 

virtude de sua agressividade no trato com as pessoas, e é expulso da escola devido ao seu 

comportamento arrogante.  

Em Frankfurt, tem como companheiro de morada apenas um pequeno cachorro 

poodle, chamado Atma, que significa “alma do mundo”, na filosofia bramânica. Sua 

preferência pela convivência com os animais, no lugar das pessoas é filosoficamente 

justificada; segundo Schopenhauer, entre os cães, contrariamente ao que ocorre entre os 

homens, a vontade não é dissimulada pela máscara do pensamento. 

Embora sem muita sorte com as mulheres e com suas amantes, sua obra é testemunho 

de intenso ardor sexual por elas. Permanece até o final da vida um solteirão inveterado que 

lamenta não ter tido, nem ao menos, o amor materno; despreza as mulheres, mas necessita 

delas desesperadamente, porém apenas como meio de satisfação sexual: “Ó volúpia, ó 
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48 Idem, Ibid., p. 52. 
49 Idem, Ibid., p. 52. 
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inferno, – ó sentidos, ó amor – insaciáveis e invencíveis...!” 50, lemos num poema que 

escreveu aos vinte anos. 

Em sua breve estada em Weimar, antes de se instalar em Frankfurt, se apaixona pela 

cantora Karolina Jagemann, amante do duque Carlos Augusto e inimiga de Goethe. A 

conhecida fábula dos porcos-espinhos, de Schopenhauer, dedicada a sua amada, embora ela já 

estivesse casada com outro homem, pode ser a expressão de sua luta pela existência 51: 

 

Um grupo de porcos-espinhos ia perambulando num dia frio de inverno. Para não 

congelar, os animais chegavam mais perto uns dos outros. Mas, no momento em que ficavam 

suficientemente próximos para se aquecer, começavam a se espetar com seus espinhos. Para 

fazer cessar a dor, dispersavam-se, perdiam o benefício do convívio próximo e recomeçavam a 

tremer. Isso os levava a buscar novamente a companhia uns dos outros, e o ciclo se repetia, em 

sua luta para encontrar uma distância confortável entre o emaranhamento e o enregelamento. 
52 

 

A metáfora diz respeito à ideia de um ciclo que se repete constantemente na 

convivência entre as pessoas, como uma luta infindável, na tentativa de encontrar uma 

distância confortável entre o frio do afastamento e a dor da aproximação. Para Schopenhauer, 

o vínculo com o outro traz conflitos e problemas, e somente é tolerado se necessário à 

sobrevivência, e sempre evitado, se possível. Decorre daí seu afastamento da sociedade como 

uma tentativa de esquivar-se da convivência, que provocaria aborrecimentos e frustrações. 

Para o autor, a ideia de amor puro está ligada a uma satisfação completa. 

Freud também considera uma questão espinhosa o fenômeno amoroso, ao levar em 

conta sua complexidade, e mantém bem à vista, entre os objetos de sua escrivaninha, uma 

estatueta de porco-espinho. Esse objeto lhe foi dado pelo psicólogo G. Stanley Hall por 

ocasião da viagem de Freud para realizar conferências nos Estados Unidos – país a que ele se 

refere na época como porco-espinho selvagem. 

Freud retoma a fábula reproduzida acima, em seu texto Psicologia de grupo e a 

análise do ego e, em consonância com Schopenhauer, reafirma: 
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Mantenhamos perante nós a natureza das relações emocionais que existem entre os 

homens em geral. De acordo com o famoso símile schopenhaueriano dos porcos-espinhos que 

se congelam, nenhum deles pode tolerar uma aproximação demasiado íntima com o próximo. 

Os dados da psicanálise mostram que quase toda relação afetiva íntima de certa 

duração entre duas pessoas – casamento, amizade, relações entre pais e filhos – contém um 

depósito sedimentar de sentimentos de aversão e hostilidade, que só escapa à percepção em 

decorrência do recalque. 53 

 

Em seguida, faremos uma breve apresentação das influências de filósofos que 

marcaram o pensamento de Schopenhauer, quer seja em seus momentos de aproximação, quer 

seja de afastamento. 

 

 

2.2 A história do pensamento de Schopenhauer 

 

 

A volta às origens do pensamento de Schopenhauer se faz necessária, pois ela nos 

fornece a compreensão que o autor nutre pela filosofia alemã de sua época, em seus pontos de 

consonância e de dissidência e, também, em suas severas críticas aos filósofos do idealismo 

alemão – Hegel, Fichte e Schelling.  

Na história da filosofia, o idealismo, que tem Platão e suas Ideias como o maior 

representante, é uma corrente filosófica que possui uma concepção do conhecimento 

caracterizada por fazer das ideias o fundamento do conhecimento verdadeiro, contrário, 

portanto, da opinião. O conhecimento verdadeiro se apoia em elementos universais e 

necessários, e em conceitos que fundamentam qualquer conhecimento científico. Logo, um 

conhecimento é verdadeiro quando a sua expressão teórica corresponde à natureza de seu 

objeto, e essa correspondência entre a representação teórica e o objeto, como tal, se sustenta 

nas ideias. 

O realismo é outra posição teórica que disputa a explicação correta do conhecimento 

verdadeiro contra o idealismo, ou seja, que contrapõe o empirismo ao intelectualismo. 

Segundo o realismo, um conhecimento é verdadeiro quando a representação do objeto 

coincide com a própria natureza do objeto, mas o conceito é formado a partir das impressões 
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que a coisa mesma deixa em nosso aparelho cognitivo, e não em conceitos e ideias abstratas. 

Portanto, para o realismo, o fundamento do conhecimento é a empiria. 

Por idealismo alemão entendemos o idealismo subsequente a Kant, que foi o divisor 

de águas dessa polêmica. Para Kant, se a ciência é possível, não é porque nosso conhecimento 

deriva da nossa experiência, e sim pelo fato de nosso conhecimento, por meio de seus 

conceitos puros, informar a experiência. Em primeiro lugar, por meio de conceitos de espaço 

e tempo, que não são propriedades das coisas, mas formas da nossa percepção de objetos, e 

em segundo lugar, pela maneira como nós combinamos percepções, por meio de juízos como 

a quantidade, a qualidade, a causalidade, etc. 

Assim, o idealismo alemão surge com a introdução, por Kant, da coisa em si, isto é, 

aquilo que no conhecimento é pensado como correspondente à coisa em si mesma, e do 

fenômeno, aquilo que aparece. Aquilo que conhecemos é o que aparece das coisas, de acordo 

com as formas, anteriores à experiência, do nosso aparelho cognitivo – que são as formas da 

sensibilidade, espaço e tempo –, e os conceitos puros do entendimento, as categorias, a 

causalidade. 

Para Kant, tudo aquilo que nós podemos conhecer é o fenômeno. As coisas tal como 

elas são nelas mesmas, independentemente das formas do nosso aparelho cognitivo, são 

incognoscíveis para nós. Podemos apenas pensá-las, mas não conhecê-las cientificamente. 

A natureza, afirma Kant, é um conjunto de fenômenos submetidos a leis gerais, isto é, 

ordenados segundo relações de causa e efeito. Tais relações não são propriedade das coisas, e 

sim uma forma lógica da nossa mente. Então, tudo aquilo que existe na natureza é o resultado 

da relação causal entre os fenômenos do tempo. 

Para Kant, é impossível o conhecimento da coisa em si, mas não para Schopenhauer, 

pois, ao contrário do primeiro, o segundo não separa a razão e o intelecto do cérebro, isto é, 

do corpo. Conhecer é fazer síntese entre conceitos, cujos objetos têm que poder ser dados na 

experiência. 

A história do pensamento de Schopenhauer remete-nos ao divino Platão – fonte do 

conhecimento de que se abeberou o Ocidente, de que se originou o espírito científico e o 

senso artístico da Europa 54. Schopenhauer se diz herdeiro não só do pensador grego Platão, 

como também do filósofo alemão Kant, considerados por ele os dois maiores filósofos do 

Ocidente, é o que nos informa Thomas Mann, em seu livro O pensamento vivo de 
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Schopenhauer, no qual apresenta os pontos de convergência e de divergência entre o 

pensamento de Schopenhauer e os de Platão e Kant. 

Para o filósofo ateniense, as coisas do mundo não têm existência verdadeira e estão 

sempre em devenir, jamais são. Assim, não valem como objeto do verdadeiro conhecimento, 

visto que só existe conhecimento do que é em si, por si e sem mudança. Ora, em sua 

multiplicidade e na relatividade de seu ser de empréstimo, que poderíamos chamar de não ser, 

as coisas do mundo jamais podem ser senão o objeto de uma opinião provocada por uma 

sensação – são, portanto, sombras. O que é verdadeiro, o que não cessa de ser, sem jamais 

transformar-se e perder-se, são os arquétipos – realidades a que as sombras correspondem –, 

são as Ideias eternas, os protótipos de todas as coisas. Estes ignoram a multiplicidade porque, 

por essência, cada um deles é único, é o original preciso, cujas cópias ou sombras não são 

mais que coisas ostentando o mesmo nome, coisas isoladas, perecíveis e semelhantes 55. 

Assim, na religião de Platão, o real são as puras ideias, os puros conceitos: 

 

As ideias (...) são intemporais e verdadeiramente existentes. Para elas não há 

“devenir” nem aniquilamento, como para suas cópias caducas. Só delas, pois, há um 

conhecimento verdadeiro, como do que, em todos os tempos e de todos os pontos de vista, é. 
56 

 

Platão faz uma distinção entre um mundo de realidade, diagnosticado pelas nossas 

ideias, e um mundo de aparência, diagnosticado pelas nossas sensações, segundo Mann. 

Assim, se as coisas que vemos e tocamos são sombras efêmeras, só podemos nos aproximar 

da realidade por meio do pensamento.  

A teoria do ser, para Platão, é a da aparência ilusória, o que corresponde à enganosa 

opinião sensível; o conhecimento verdadeiro é aquele que se refere às essências, às ideias. É 

aí que se firma o ideal platônico e, temos, então, o estabelecimento da antítese entre o mundo 

fenomenológico, formado pelos postulados da sensibilidade, e o mundo das essências, que só 

pode ser alcançado por intermédio da indução e da definição. 

Para o pensador grego, a ideia mais importante é a ideia do Bem, porque constitui a 

natureza de Deus, criador soberano do Cosmo. Não pode o Bem ser causa do Mal. Porém, a 

existência do Mal não pode ser negada, e é o inverso, o que se opõe ao Bem. O que importa é 

que todas as ideias se inclinam para aquela ideia superior a todas elas, que é a do Bem – a 
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ideia do Bem é a ideia suprema, que rege e comanda todas as demais. Em suas obras, Platão 

estuda profundamente a formação do Estado ideal, pois sua pretensão é de que o Estado se 

ajuste à ideia do Bem. 

Assim, fazer ciência, para Platão, é subordinar a multiplicidade dos fenômenos à Ideia, 

combinar com ela a verdade e a autêntica realidade, ater-se à abstração contemplativa e à 

espiritualização do conhecimento 57. Essa distinção de valor entre o fenômeno e a ideia, a 

matéria e o espírito, o mundo da aparência e o mundo da verdade, o temporal e o eterno, fez 

do grego um representante marcante “na história do espírito humano e, pois, na ordem da 

ciência e da moral.” 58 

A elevação da ideia, realidade única, acima dos fenômenos e da sua efêmera 

multiplicidade, está em íntima conexão com outra ideia, profundamente moral: a 

desvalorização do sensível em benefício do espiritual, do temporal em proveito do eterno, 

embutida no espírito do futuro cristianismo. Neste, o fenômeno passageiro e a afeição sensual 

são transportados para o domínio do pecado e, portanto, só aquele que se volta para o eterno 

encontra a salvação, a verdade. Assim, “vista sob esse aspecto, a filosofia de Platão mostra o 

parentesco e a aliança entre a ciência e o ascetismo moral” 59. Ou seja, para Platão, a ascese – 

disciplina e autoconhecimento, estritos do corpo e do espírito – é um caminho imprescindível 

em direção a Deus, à verdade ou à virtude.  

A distinção acima abriga, também, uma dimensão artística. De acordo com essa 

doutrina, o tempo é simplesmente uma visão recortada e fragmentada de que um ser 

individual dispõe para ter as Ideias; estas, situadas fora do tempo, são eternas, conforme 

afirma Mann: 

 

O tempo, segundo uma bela fórmula de Platão, é a imagem móvel da eternidade. Com 

isso, essa doutrina, pré-cristã e já cristã, apresenta-nos, também, em sua ascética sabedoria, um 

atrativo, um encanto de sensualidade infinitamente artística. Com efeito, conceber o mundo 

como uma fantasmagoria multicor e móbil de imagens que deixam transparecer a Ideia, o 

Espírito, é atitude eminentemente artística, que, por assim dizer, de pronto restitui o artista a si 

mesmo. 60 

 

                                                 
57 Cf. Thomas MANN, O pensamento vivo de Schopenhauer, p. 13. 
58 Idem, Ibid., p. 14. 
59 Thomas MANN, O pensamento vivo de Schopenhauer, p. 14. 
60 Idem, Ibid., pp. 14-15. 
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O artista surge com o papel mediador entre o mundo do alto e o mundo de baixo, entre 

a Ideia e o fenômeno, entre o Espírito e a sensualidade, na medida em que ele, “pleno de 

alegria sensual e pecaminosa, pode sentir-se preso aos fenômenos e às imagens do mundo, 

pois sabe que pertence, ao mesmo tempo, ao mundo da Ideia e ao do Espírito, porque é 

Mago.” 61 Essa é, para Platão, a posição verdadeiramente cósmica da arte, que envolve uma 

estranha situação e uma comprometida dignidade de ação no mundo 62. 

Cabe ressaltar, também, que a filosofia de Schopenhauer é fortemente influenciada 

pela sabedoria hindu, em especial pela filosofia védica a partir dos Vedas, textos das 

escrituras sagradas do hinduísmo, e do budismo com seu conceito de nirvana, conforme 

consta em seu prefácio à primeira edição, ao dizer que o “pensamento dos VEDAS (cujo 

acesso permitido pelo Upanixade, aos meus olhos, é a grande vantagem que este século ainda 

jovem tem a mostrar aos anteriores (...)).” 63 

A filosofia de Schopenhauer tem como mediador direto Kant, filósofo de puro espírito 

cuja natureza o afasta da arte e o dispõe a sua crítica. Crítico do conhecimento, Kant reconduz 

a filosofia para o espírito humano, toma-o por objeto de sua investigação e traça limites à 

razão 64. Schopenhauer, discípulo, mas crítico de Kant, esclarece:  

 

(...) explicitei que minha filosofia parte da kantiana e, por conseguinte, pressupõe um 

conhecimento bem fundamentado dela. Isso eu repito aqui. Pois a doutrina de Kant produz em 

cada cabeça que a apreendeu uma profunda transformação, tão intensa, que é comparável a um 

renascimento espiritual. Apenas ela permite remover o realismo inato creditável à 

determinação do intelecto, para o que nem Berkeley nem Malebranche são competentes; pois 

estes permanecem demasiadamente no geral, enquanto Kant vai ao particular, e em verdade de 

uma maneira que não conhece nem antecessores nem terá imitadores, e exerce efeito tão 

característico, e por assim dizer imediato, sobre o espírito, que este sofre uma desilusão 

profunda e em seguida mira todas as coisas sob outra luz. 65 

 

Na segunda metade do século XVIII, Kant ensinava em Königsberg, na Prússia, 

princípios muito semelhantes àqueles que, dois milênios antes, o pensador grego havia 

exposto. “Toda a nossa experiência do mundo, dizia Kant, está submetida a três leis e 

                                                 
61 Thomas MANN, O pensamento vivo de Schopenhauer, p. 15. 
62 Idem, Ibid., p. 15. 
63 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 23. 
64 Thomas MANN, O pensamento vivo de Schopenhauer, pp. 16-17. 
65 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, pp. 33- 34. 
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condições que são as formas em que, necessariamente, é elaborado todo o nosso 

conhecimento. Chamam-se tempo, espaço e causalidade.” 66 

Mas, acrescenta Mann, essas formas de conhecimento não apreendem o mundo como 

ele pode ser em si e por si, independentemente de nosso esforço em percebê-lo: “a coisa em 

si”; atêm-se somente a sua aparência fenomenal. A multiplicidade, a aparição e a desaparição 

são possíveis apenas por meio dessas condições e são, pois, sustentadas, unicamente, pela 

aparência, e absolutamente nada podem saber da “coisa em si”, à qual não podem ser 

aplicadas. Essa forma de conhecimento “estende-se, inclusive, ao nosso próprio Eu: 

conhecemo-lo somente como aparência e não em sua essência.” 67 

Assim, “espaço, tempo e causalidade são dispositivos da nossa inteligência, e a 

concepção das coisas que nos chega em imagem, condicionada por eles, se chama, pois 

imanente.” 68  

Essa concepção de Kant aproxima-se da de Platão, na medida em que ambas 

apresentam “o mundo visível como uma aparência, isto é, como uma aparição inconsistente 

que só adquire importância e alguma realidade pelo que nela transparece e se exprime”; para 

ambas, “a verdadeira realidade se encontra acima, atrás, em resumo, ‘para além’ de sua 

aparência e pouco importa, em suma, que se chame ‘Ideia’ ou ‘Coisa em si.’” 69 

Em seu pensamento Schopenhauer irá abraçar profundamente esses dois conceitos 

tradicionais, a Ideia e a coisa em si. Porém, vai mais longe e ousa transformá-los, ao afirmar 

saber o que é “a coisa em si”, mesmo a despeito de Kant ter considerado ser impossível, 

definindo-a e nomeando-a como Vontade 70: “Que é a coisa em si? – Nossa resposta foi: a 

Vontade.” 71 

Assim, nos aproximamos do núcleo da obra O mundo, apontada por Philonenko, 

segundo Lopez, como a via para chegar ao saber trágico de Schopenhauer e para explorá-lo 

em suas profundidades 72.  

 

 

                                                 
66 Thomas MANN, O pensamento vivo de Schopenhauer, p. 17. 
67 Idem, Ibid., p. 17. 
68 Idem, Ibid., p. 17. 
69 Idem, Ibid., p. 18. 
70 O termo Vontade é utilizado por Schopenhauer com “V” maiúsculo já que é a coisa em si, a natureza toda, e, 
também, para diferenciá-la da vontade individual com “v” minúsculo, que vem a ser uma objetidade da Vontade. 
Cf. nota de rodapé de Jair Barboza, in Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 169. 
71 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 180. 
72 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 9. 
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2.3 Do mundo como vontade e como representação 

 

 

Pretendemos, inicialmente, destrinchar os dois conceitos inovadores e fundamentais 

do pensamento de Schopenhauer, a saber, o de Vontade e o de representação.  

Em seu Prefácio à primeira edição Schopenhauer distingue entre um sistema de 

pensamentos que traz uma coesão arquitetônica entre si e um pensamento único que, mesmo 

abrangente, guarda a mais perfeita unidade, embora, para comunicá-lo, seja preciso dividi-lo 

em partes. Nesse segundo tipo, Schopenhauer inclui a sua filosofia, que traz como única 

questão “o que é o mundo?” 73 

O seu sistema não se baseia nem se fundamenta em conceitos ou conhecimento 

abstratos, mas em conhecimento imediato e intuitivo do próprio mundo, que compartilha não 

só a natureza da arte, a intuição, como também a da ciência, o conceito. 

A ideia da existência de objetos absolutos, inacessíveis ao conhecimento, mas 

concebidos como reais em si mesmos, remonta aos primórdios da filosofia e representa a 

própria essência da metafísica. Podemos dizer que a metafísica tem início com a postulação 

desse objeto.  

A partir de então, o mundo dos objetos é cindido em duas esferas. Uma delas diz 

respeito aos objetos da nossa experiência, concebidos como fenômenos ou mera aparência 

ilusória, e a outra se refere aos objetos absolutos concebidos como coisa em si, verdadeira 

realidade. 

Essa cisão no mundo dos objetos é acompanhada de uma cisão no mundo do 

conhecimento. O conhecimento dos fenômenos passa, então, a ser visto como defeituoso, 

imperfeito e de valor duvidoso, enquanto o conhecimento da coisa em si se transforma no 

objetivo da metafísica 74.  

Contudo, é preciso ressaltar que o sistema filosófico de Schopenhauer é uma 

metafísica, porém imanente ao corpo, como explicitaremos adiante, pois tem como ponto de 

partida o mundo da experiência, pela via do corpo, e como ponto de chegada o mundo da 

experiência. Conforme afirma Schopenhauer, seus princípios “não ultrapassam, todavia, o 

mundo dado na experiência, mas apenas esclarece o que o [mundo] é, já que o decompõe em 

                                                 
73 Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 167. 
74 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 74. 
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suas partes componentes.” 75 O mundo é explicado a partir dele mesmo, e qualquer afirmação 

está fundamentada nesse mundo.  

Decorre daí que o termo “metafísico”, na filosofia schopenhauriana, não pode ser 

entendido ao modo da religião cristã, como a afirmação de algo além deste mundo, e sim 

como algo que se dá neste mundo mesmo, e vai além do nosso modo de conhecer as coisas, 

mas não além deste mundo das coisas. 

Esse vínculo tão estreito com a experiência implica que a base da filosofia de 

Schopenhauer não é a do conceito universal, abstrato; ao contrário, sua filosofia é erguida no 

solo da realidade intuitiva que lança e consolida as deduções, os conceitos abstratos. 

Metodologicamente falando, Schopenhauer está inserido no “método analítico, isto é, não o 

que tem de ir da razão às consequências, mas o que tem de ir das consequências à razão.” 76 

O mundo é a obra em que Schopenhauer apresenta, de forma mais acabada, a sua 

filosofia, aprimorada por ele com o decorrer do tempo com a introdução de algumas 

modificações, mas que não alteram, de modo geral, o fio condutor fundamental. 

Essa obra capital admite como fio condutor a concepção de que as coisas possuem um 

fundo infundado, que é essencialmente irracional, obscuro. Barboza nos diz, então, que, nela, 

Schopenhauer, embora pós-kantiano, faz um ajuste de contas com os outros idealistas alemães 

– Fichte, Schelling e Hegel –, os quais, ao seguirem a tradição consagrada de pensamento, 

postulam um princípio racional do mundo. Barboza se refere, também, a um acerto de contas 

com as tentativas de uma interpretação otimista do mundo, como no caso de Leibniz, que 

afirma ser este o melhor dos mundos possíveis 77. 

Essa obra magna é composta de quatro livros e, a seguir, apresentaremos uma síntese 

sobre cada um deles. Philonenko, historiador de filosofia, sobretudo a alemã, que analisa 

criticamente o pensamento de Schopenhauer por meio de sua obra capital, diz que ela “reflete 

a imagem de uma espiral” 78. Porém, o autor alerta que a filosofia schopenhaueriana possui 

unidade e coerência internas semelhantes às de um organismo, imagem que caracteriza o seu 

pensamento, cujo ponto de partida é uma intuição que não possui princípio nem fim 79. Nesse 

registro, Philonenko enfatiza a insuficiência de cada etapa da filosofia de Schopenhauer, se 

considerada separadamente uma das outras. Pois, como o conhecimento, para Schopenhauer, 

                                                 
75 Arthur SCHOPENHAUER, Fragmentos para a história da filosofia, p. 118. 
76 Idem, Sobre o fundamento da moral, p. 209. 
77 Cf. Jair BARBOZA, Schopenhauer, p. 15. 
78 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 47. 
79 Idem, Ibid., p. 48. 



 

 161

se funda numa intuição, a apreensão do todo precede logicamente a intelecção das partes e, 

numa exposição discursiva, o conhecimento do todo pressupõe a compreensão das partes e de 

sua conexão lógica. 

Vejamos como é caracterizado e denominado cada estágio dessa elevação.  

No Livro Primeiro, Schopenhauer expõe a teoria do conhecimento. Esse momento é 

nomeado por Philonenko como dianoiologia. É o momento da pura teoria do mundo como 

representação, Die Weltistmeine Vorstellung, em que se levanta a questão: o que é o 

fenômeno?  

A partir do legado kantiano e das condições prévias – espaço, tempo e causalidade –, 

de possibilidade da experiência, existentes a priori na consciência, o autor examina o mundo 

do ponto de vista da representação, ou seja, o mundo tomado como mero fenômeno para o 

sujeito. Nesse momento, o mundo é representação submetida ao princípio de razão. Os 

objetos da experiência e o da ciência são abordados80. 

O Livro Segundo é o degrau da Metafísica da natureza, ou seja, etapa da aparição da 

Vontade, em que se pretende refletir sobre a indagação: O que é a coisa em si?  

O mundo não é apenas fenômeno, mas possui também um em si, que é precisamente a 

Vontade, diferente inteiramente da representação. A Vontade anseia impetuosamente, em toda 

parte e em toda a vida, escalona-se em Ideias ou espécies da natureza e exibe-se diante de nós 

numa pluralidade infinita de indivíduos, até atingir, após passar pelos reinos inorgânico, 

orgânico e animal, a plena consciência de si, no homem. Nesse processo dá-se a denominada 

“objetivação da vontade”, e o corpo comparece como objeto. Jair Barboza assinala: 

 

Não podemos esquecer que o filósofo, desde os tempos de universidade, era um 

grande estudioso das ciências, e é no horizonte de sua metafísica da Vontade que as vê como 

uma confirmação da verdade filosófica de que por detrás da natureza (como na gravidade, na 

eletricidade, no magnetismo, no crescimento das plantas, nos diversos apetites do homem e do 

animal) enraíza-se um incansável ímpeto cego, completamente destituído de fim final, 

justamente o querer viver, dado já no corpo do investigador. 81 

 

Philonenko enfatiza que o interesse de Schopenhauer, em sua metafísica da natureza, 

“é menos o ser como ser que a significação do ser.” 82 

                                                 
80 Cf. Jair BARBOZA, Schopenhauer, pp. 15-16. 
81 Idem, Ibid., p. 20. 
82 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 113. 
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O Livro Terceiro refere-se ao patamar da Metafísica do belo: é o patamar da 

representação superior. Trata-se da retomada do mundo do ponto de vista da representação, já 

apresentado no Livro Primeiro; neste, porém, se falará da representação independente do 

princípio de razão. Ou, dito de outra forma, as ideias platônicas, que antes eram manifestas 

em indivíduos, são agora intuídas, esteticamente, a partir da vivência do belo natural e, caso 

expostas artisticamente pelo gênio, tornam-se o “objeto da arte.” 83  

O Livro Quarto é dedicado à metafísica da ética, chamado por Philonenko de 

fenomenologia da vida ética: é o ápice da espiral, momento em que a vontade se compreende 

a si mesma 84.  

É o retorno ao mundo do ponto de vista da Vontade, já exposto no Livro Segundo, 

entretanto, após a Vontade ter atingido a autoconsciência, ela decidirá entre uma afirmação ou 

uma negação de si. Ou seja, Schopenhauer diz que o mundo, na figura de tipos especiais, 

como os heróis e os conquistadores de mundo, os ascetas e os santos, pode obter um sim ou 

um não decisivo, cujo significado é um sim ou um não à vida. Para o autor, decorre daí a ação 

moralmente boa – não, desinteressada –, ou má – sim, interessada 85. 

Por fim, o autor passa em revista os principais temas do grande inspirador de seu 

pensamento, no apêndice Crítica da filosofia kantiana. 

Em sua obra capital, O mundo, Schopenhauer apresenta, logo nas primeiras páginas, a 

problemática central de sua filosofia que não só é: “O mundo é minha representação” 86, frase 

inaugural dessa obra, mas também e sobretudo: “O mundo é minha vontade” 87, ou melhor, o 

mundo é Vontade – máxima schopenhaueriana. 

Ora, se a Vontade é a coisa em si, como já foi dito, o indivíduo será somente 

fenômeno, e então a minha vontade – a vontade individual, a vontade de cada ser humano – é 

a minha representação do mundo, que, por sua vez, está contaminada pela Vontade universal.  

A afirmação do mundo como Vontade, estudada nos Livros Segundo e Quarto de O 

mundo, é identificada como uma “verdade, que tem de ser deveras séria e grave para cada um, 

quando não terrível, e que cada um justamente pode e tem de dizer (...).” 88 Essa é uma 

espécie de verdade matriz, pois a partir dela tudo no mundo é derivado.  

                                                 
83 Jair BARBOZA, Schopenhauer, p. 16. 
84 Cf. Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 43. 
85 Cf. Jair BARBOZA, Schopenhauer, p. 16. 
86 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 43. 
87 Idem, Ibid., p. 45. 
88 Idem, Ibid., p. 45. 
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O sistema filosófico de Schopenhauer consiste nesta única, terrível e profunda 

verdade: o mundo é autoconhecimento da Vontade. A Vontade, como coisa em si, é a 

substância do mundo e a essência do homem; a Vontade está no mundo e em nós, no nosso 

corpo e no nosso pensamento.  

A Vontade, Wille, como coisa em si, é definida, por Schopenhauer, ora como um 

“ímpeto cego”, blinder drang, irresistível, ora como “impulso”, trieb, gratuito; dito de outra 

forma, a Vontade é cega de razão, a Vontade é irracional e sem fundamento, grundlos. 

Nas palavras de Mann, a Vontade é “a causa primeira e irredutível do ser, sua base 

mais profunda, a fonte de todos os fenômenos, a potência presente e operante em cada um 

deles, a criadora de todo o mundo visível e de toda a vida, porque seria o querer viver.” 89 O 

autor prossegue, afirmando que “jamais a vontade quereria outra coisa senão a vida” e, ao 

mesmo tempo, se inquieta e reflete sobre o porquê da Vontade de viver: 

 

E por que a quereria? Por que a achasse desejável? Por que era o resultado de alguma 

investigação objetiva sobre o valor da vida? Oh! Não! Qualquer conhecimento a respeito desse 

querer continuaria a ser perfeitamente estranho; seria algo que não dependeria dela, algo 

primordial e incondicionado, um impulso cego, um instinto absolutamente gratuito, de uma 

profundeza sem fundo e dependeria muito pouco de quaisquer juízos sobre o valor da vida 

que, ao contrário, seriam esses juízos que dependeriam inteiramente do grau de potência do 

querer viver. 90 

 

Se a Vontade é primordial, a substância do mundo, o mundo será o espelho da 

Vontade, ou o espelho diante do qual a Vontade toma consciência de si mesma, o que só pode 

ser feito por uma refração. Assim, somos sempre sombra da Vontade, como nos fala 

Schopenhauer: 

 

Como a Vontade é a coisa em si, o conteúdo íntimo, o essencial do mundo, e a vida, o 

mundo visível, o fenômeno, é seu espelho; segue-se daí que este mundo acompanhará a 

Vontade tão inseparavelmente quanto a sombra acompanha o corpo. Onde existe Vontade, 

existirá vida, mundo. Portanto, à Vontade de vida, a vida é certa, e, pelo tempo em que 

estivermos preenchidos de Vontade de vida, não precisamos temer por nossa existência, nem 

pela visão da morte. Decerto vemos o indivíduo nascer e perecer. 91 

                                                 
89 Thomas MANN, O pensamento vivo de Schopenhauer, p. 19. 
90 Idem, Ibid., p. 19. 
91 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 358. 
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Ao alegar que o indivíduo é apenas fenômeno, Schopenhauer também nos mostra que 

estamos submetidos às leis do princípio de razão: tempo, espaço e causalidade. E denomina 

“o tempo e o espaço pela expressão principium individuationis” 92, como se vê no excerto a 

seguir:  

 

Entretanto o indivíduo é apenas fenômeno, existe apenas para o conhecimento 

pertencente ao princípio de razão. Para o principium individuationis. Da perspectiva desse 

conhecimento, o indivíduo ganha a sua vida como uma dádiva, surge do nada, e depois sofre a 

perda dessa dádiva através da morte, voltando ao nada. 93  

 

Emergimos do pó e ao pó retornaremos. Schopenhauer escancara nossa passagem 

transitória pela vida, ao dizer que “os indivíduos são fenômenos fugidios” 94 no tocante à 

perpetuação da espécie: “Justamente aí se tem a transitoriedade dos seres individuais em meio 

à imortalidade da espécie.” 95  

O nascimento e a morte pertencem, portanto, “exclusivamente ao fenômeno da 

Vontade, logo à vida, à qual é essencial expor-se em indivíduos, os quais nascem e perecem”. 

Nascimento e morte “se equilibram como condições recíprocas, ou, caso se prefira a 

expressão, como polos de todo o fenômeno da vida.” 96 

Assim, geração e morte são correlatos essenciais que reciprocamente se neutralizam e 

suprimem. Nesse momento de sua obra, Schopenhauer nos remete à mitologia, aos rituais 

antigos e dionisíacos, ao lembrar-nos do mesmo sentimento que levava os gregos antigos e os 

romanos a adornar seus preciosos sarcófagos, “(...) com festas, danças, núpcias, caçadas, lutas 

de animais, bacanais, etc., com ‘representações do ímpeto violento da vida’ que é tratado não 

só nesses divertimentos, mas, também, “em grupos voluptuosos, indo até mesmo ao ponto de 

exibir o intercurso sexual entre sátiros e cabras.” 97 

Do conhecimento do mundo como Vontade, a coisa em si, a única coisa que o mundo 

revela para além da representação, temos agora que considerar que o mundo é, também, 

minha representação. 

                                                 
92 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 171. 
93 Idem, Ibid., p. 358. 
94 Idem, Ibid., p. 358. 
95 Idem, Ibid., p. 360. 
96 Idem, Ibid., p. 358. 
97 Idem, Ibid., p. 359. 
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Essa afirmação deve ser compreendida por meio de uma importante consideração 

acerca do sujeito e do objeto. Se o mundo é representação de um sujeito, é porque existe para 

o conhecimento – portanto, o mundo é objeto para um sujeito que intui. O mundo existe em 

relação a um sujeito, ou, melhor, como um objeto que pressupõe um sujeito, que tem como 

condição o sujeito; logo, é apenas uma representação, um objeto pensável, cognoscível. 

Afirma Schopenhauer: 

 

Aquele que tudo conhece, mas não é conhecido por ninguém é o SUJEITO. Este é, 

por conseguinte, o sustentáculo do mundo, a condição universal e sempre pressuposta de tudo 

o que aparece, de todo objeto, pois tudo o que existe, existe para o sujeito. Cada um encontra-

se a si mesmo como esse sujeito, todavia, somente na medida em que conhece, não na medida 

em que é objeto do conhecimento. 98 

 

Philonenko comparece com a afirmação de que, para Schopenhauer, “o sujeito 

cognoscente não está nem no tempo nem no espaço: são as formas que estão nele.” 99 

A volição implica sempre um objeto, que só existe no mundo externo, e constitui uma 

condição que determina o efetivo ato da vontade. Toda volição é, portanto, uma relação causal 

entre uma vontade e seu objeto, ou seja, um motivo. 

Logo em seguida, somos convocados, por Schopenhauer, a “considerar, sem 

resistência, todo tipo de objeto existente, até mesmo o próprio corpo apenas como 

representação, designando-os mera representação.” 100 Assim, o primeiro objeto é o nosso 

próprio corpo, considerado com a particularidade de ser o único objeto imediato. Ou seja, é a 

partir da minha noção de Eu que o mundo é representado, o que implica a existência de um 

sujeito e de um objeto. O ser humano não se encontra no mundo como um sujeito sem corpo – 

pelo contrário, o indivíduo habita um corpo, mas que é comandado pela Vontade.  

Retomando, o sujeito é o sustentáculo do mundo, a condição universal e sempre 

pressuposta de tudo o que aparece, de todo objeto, pois tudo o que existe, existe para o 

sujeito. E todo tipo de objeto, inclusive nosso próprio corpo, é representação, e está submetido 

a leis deles, mas o corpo é o único objeto imediato. 

Ora, uma filosofia que considera o mundo da experiência a confirmação de suas 

verdades atribui um papel fundamental à intuição, à apreensão imediata dos objetos. Assim, o 

                                                 
98 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 45. 
99 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 83. 
100 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 45. 
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conhecimento do sujeito é intermediado pelo seu corpo, e esse corpo é o ponto de partida da 

intuição, isto é, o conhecimento dos objetos se efetua por meio de uma apreensão imediata. 

Essa operação coloca a intuição como base do sistema de pensamento de 

Schopenhauer, o que marca uma diferença com os outros idealistas de sua época. A intuição 

para ele não é racional, mas representativa. Ela implica uma configuração do mundo de 

acordo com nossa subjetividade 101. 

O mundo como representação possui, portanto, “duas metades essenciais, necessárias 

e inseparáveis”, porque, na representação, sujeito e objeto não se separam, são como um 

primeiro fato da consciência. Porém, com características distintas: o objeto, “cuja forma é 

espaço e tempo e, mediantes esses pluralidade”; e o sujeito, que “não se encontra no espaço 

nem no tempo, pois está inteiro e indiviso em cada ser que representa.” 102 

Ao formular uma distinção fundamental, Schopenhauer adverte que somente a 

Vontade é tomada como abstração, ou seja: “Aquilo do que se faz aqui abstração, como 

espero que mais tarde se tornará certo a cada um, é sempre a VONTADE, única a constituir o 

outro lado do mundo.” 103 

Sobre a inseparabilidade do sujeito e do objeto, Philonenko declara que “ali onde o 

objeto se desvanece, o sujeito se desvanece e reciprocamente. Mais ainda: ali onde o objeto se 

acaba, o sujeito floresce e inversamente”, e enfatiza que “não há sujeito sem objeto, não há 

objeto sem sujeito.” 104 Assim, Machado enuncia que “o ponto de partida da filosofia de 

Schopenhauer não é o sujeito nem o objeto” 105, “mas a representação, que já contém e 

pressupõe a ambos” 106, e cuja forma primeira é o desdobramento em sujeito e objeto.  

Para Schopenhauer, a realidade do mundo exterior é dependente de um sujeito, e 

objeto algum se deixa pensar isento de contradição, sem sujeito. Ele nos diz que o filósofo 

irlandês George Berkeley foi o primeiro autor desse enunciado, prestando um serviço imortal 

à filosofia, e “o primeiro erro de Kant foi o menosprezo desse princípio.” 107  

Schopenhauer explicita sua afirmação de que “o mundo é minha representação” 

dizendo que o homem “não conhece sol algum e terra alguma, mas sempre apenas um olho 

que vê um sol, uma mão que toca uma terra”: 

                                                 
101 Cf. Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 175. 
102 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 46. 
103 Idem, Ibid., p. 45. 
104 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 85. 
105 Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 167. 
106 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 69. 
107 Idem, Ibid., p. 44. 



 

 167

// “O mundo é minha representação”. Esta é uma verdade que vale em relação a cada 

ser que vive e conhece, embora apenas o homem possa trazê-la à consciência refletida e 

abstrata. E de fato o faz. Então nele aparece a clarividência filosófica. Torna-se-lhe claro e 

certo que não conhece sol algum e terra alguma, mas sempre apenas um olho que vê um sol, 

uma mão que toca uma terra. Que o mundo a cercá-lo existe apenas como representação, isto 

é, tão somente em relação a outrem, aquele que representa, ou seja, ele mesmo. (...) O que 

existe para o conhecimento, portanto o mundo inteiro, é // tão somente objeto em relação ao 

sujeito, intuição de quem intui, numa palavra, representação. (...) Tudo o que pertence ao 

mundo está inevitavelmente investido desse estar condicionado pelo sujeito, existindo apenas 

para este. O mundo é representação. 108 

 

Assim, fica claro que a representação possui duas metades, a presença universal da 

dualidade sujeito-objeto, e que o conceito de representação envolve a questão dessa relação, 

em que o homem não pode negar que o que ele vê não tem nenhuma relação com ele, porque 

é através do seu conhecimento que o mundo existe. Para ganhar existência para o sujeito, o 

mundo tem que passar pelo conhecimento desse sujeito. 

Mais adiante, ao discutirmos sobre a arte, veremos que são dois os tipos de 

representação: as intuitivas e as abstratas. Porém, antes disso, explicitaremos por que o mundo 

é regido por dois princípios. 

O mundo como representação é o mundo tal como nos aparece em sua multiplicidade 

e em suas numerosas particularidades. Essa diversidade não é caótica, mas regrada e 

articulada no espaço e no tempo. Os dois princípios interligados que regem a ordem do 

mundo são o princípio de individuação e o princípio de razão suficiente.  

O primeiro deles é o princípio de individuação que envolve o espaço e o tempo que 

individuam, multiplicam e fazem suceder os fenômenos. E o princípio de razão suficiente, ou 

de casualidade, é a lei fundamental que rege o mundo dos fenômenos. Nada há sem a razão 

pela qual existe. É o princípio que nos faz perguntar sobre o “porquê” de todas as coisas, de 

todos os efeitos, expõe Lopez 109. Esse princípio compreende o fato de que todo fenômeno 

aparece no espaço temporal como explicável, ou seja, como efeito de certas causas que dão a 

razão de ser de um fenômeno, de ele se manifestar de um modo e não de outro, como nos diz 

Schopenhauer: 

 

                                                 
108 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, pp. 43-44. 
109 Cf. Gemma Muñoz-Alonso LÓPEZ, Introducción, p. 10. 
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O princípio da razão suficiente aparece como lei de casualidade e, enquanto tal, o 

denomino princípio de razão suficiente do devir, principium rationis sufficientisfiendi. Todos 

os objetos que se apresentam na representação total, constituindo o conjunto da realidade 

empírica, estão, no que concerne ao começo e ao termo de seus estados, portanto na direção do 

curso do tempo, ligados uns aos outros por esse princípio. 110 

 

Machado revela que o princípio de razão é uma forma de representação:  

 

(...) assim como o sujeito e o objeto, o princípio de razão suficiente – o tempo, o 

espaço e a casualidade – também é uma forma da representação; ele é a expressão das 

condições formais do objeto conhecidas a priori; é a condição de todo objeto possível. 111  

 

Se o sujeito é composto pelo princípio de razão – tempo, espaço e casualidade –, isto 

é, a forma com que os objetos aparecem, então, o sujeito não vê nenhum objeto do jeito que é 

em si mesmo, mas sim sua representação por meio do princípio de razão. É por isso que o 

mundo inteiro é representação.  

Machado ressalta, porém, que o princípio de razão não é o principal, pois esse provém 

após o par sujeito-objeto: 

 

(...) ele é posterior ao par sujeito-objeto, que é a forma mais geral da representação, 

pois, se o objeto pressupõe o sujeito, esse permanece fora da jurisdição do princípio de razão. 

As formas gerais do objeto, as condições formais do objeto (...) deduzem-se do sujeito, 

encontram-se a priori na sua consciência. 112  

 

Daí decorre que a sucessão é a forma do princípio de razão no tempo, a situação é a 

forma do princípio de razão no espaço, e o conteúdo do espaço e do tempo é a matéria, expõe 

Lopez. 113 

Já falamos que Schopenhauer denomina “o tempo e o espaço pela expressão 

principium individuationis.” 114 Entretanto, Machado nos lembra de que, “além do tempo e do 

                                                 
110 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 256. 
111 Cf. Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, pp. 167-168. 
112 Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 168. 
113 Cf. Gemma Muñoz-Alonso LÓPEZ, Introducción, p. 10. 
114 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 171. 
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espaço, há, também, a matéria, que se reduz à casualidade”, ou seja, “o seu ser reside na 

atividade.” 115 

Machado explicita que a lei da casualidade só tem sentido pela sua relação com o 

tempo e o espaço, e com a matéria, que resulta da união dos dois; sua forma pressupõe o 

espaço e sua atividade implica uma determinação do tempo, enquanto o tempo e o espaço 

podem ser conhecidos independentemente da matéria. Assim, o autor complementa que o 

princípio de individuação, que se reporta exclusivamente ao tempo e ao espaço, “é um 

subconjunto do conjunto maior, o princípio de razão, que se refere às três condições formais 

do objeto: tempo, espaço e casualidade.” 116 

Representação quer dizer aparência, ou seja, o mundo como fenômeno é, para 

Schopenhauer, sinônimo de aparência. Para que essa visão unilateral do mundo, como 

aparência para um sujeito cuja tessitura se compara à de um sonho, adquira realidade, é 

preciso que a ela se contraponha outro ponto de vista, o do mundo considerado Vontade: 

verdade mais difícil que nos causa temor. Assim, não basta apenas o ponto de vista idealista 

da representação, pois, como seu complemento, exige-se o ponto de vista do mundo como 

Vontade.  

Se o objeto depende do sujeito, dependência que implica necessariamente 

representação, “é preciso procurar a essência do mundo como coisa em si em um elemento 

que não seja marcado por essa oposição” 117, diz Machado. Esse elemento é a Vontade.  

A partir da introdução do corpo no pensamento de Schopenhauer, Philonenko é 

categórico ao afirmar que “o problema da significação das representações não encontra a sua 

solução no interior do mundo conhecido” 118, pois “quem parte da representação tem muitas 

possibilidades de não superar a representação. Assim, não é do exterior senão do interior que 

chegaremos à pré-compreensão da representação.” 119 Isso supõe um caminho que 

Schopenhauer chama de “subterrâneo.” 120  

Vejamos agora as propriedades fundamentais da Vontade. Para Machado, elas 

consistem na unidade e na ausência de fundamento.  

                                                 
115 Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 168. 
116 Idem, Ibid., p. 168. 
117 Idem, Ibid, p. 168. 
118 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 114. 
119 Idem, Ibid, p. 114. 
120 Idem, Ibid, p. 114. 



 

 170

A primeira propriedade da Vontade, considerada coisa em si, “é a unidade, identidade 

ou indivisibilidade.” 121 Schopenhauer assim explicita essa unicidade: 

 

Ela é una, todavia não no sentido de que um objeto é uno, cuja unidade é conhecida 

apenas em oposição à pluralidade possível, muito menos é una como um conceito, cuja 

unidade nasce apenas pela abstração da pluralidade; ao contrário, a Vontade é una como 

aquilo que se encontra fora do tempo e do espaço, exterior ao principium individuationis, isto 

é, da possibilidade de pluralidade. 122 

 

Assim, pelo fato de se situar fora do princípio de individuação, no sentido de existir 

independentemente do tempo e do espaço, a Vontade exclui a pluralidade, que se funda nessas 

formas a priori da representação.  

Segundo Machado, do ponto de vista da Vontade, há “uma unidade essencial entre 

todos os seres”, ou seja, a Vontade é o fundo infundado permanente na diversidade dos 

fenômenos: 

 

A Vontade dá coerência a toda diversidade da natureza fenomenal, à qual se liga a 

individualização. E, sua unidade é constitutiva, no sentido de que não existe em oposição à 

pluralidade. Do ponto de vista da Vontade, há uma unidade essencial entre todos os entes, 

desde a matéria inorgânica até o homem, que é o mais individualizado. 123  

 

A Vontade, esse absoluto cego e prenhe de vida, exige irresistivelmente sua 

objetivação – a vida humana ou qualquer outro fenômeno –, que, por sua vez, desdobrará a 

unidade primitiva em multiplicidade, pelo princípio de individuação. É o que nos diz Mann:  

 

A vontade, pois, este absoluto, exterior ao espaço, ao tempo e à causalidade, 

cegamente e sem razão, mas com o irresistível ardor de seu desejo e de sua alegria de existir, 

reclamaria a vida, a objetivação, e esta objetivação se realizaria de tal maneira que sua 

unidade primitiva se tornaria multiplicidade, o que caracteriza perfeitamente o princípio de 

individuação. 124  

 

                                                 
121 Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 168. 
122 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 367. 
123 Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 168. 
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Assim, para saciar seu desejo, a Vontade ávida de vida objetiva-se segundo o princípio 

de razão e se espalha em miríades de parcelas que constituem o mundo dos fenômenos, 

incluídos aí o espaço e o tempo. Mesmo o minúsculo e mais isolado desses fragmentos é 

produto e expressão da Vontade – sua objetivação no espaço e no tempo.  

A Vontade schopenhaueriana, que corresponde à coisa em si de Kant, embora seja 

nomeada por um nome tomado de empréstimo ao fenômeno que mais se assemelharia a ela – 

a saber, a vontade humana –, nos é em parte desconhecida. Suas determinações são obtidas 

por negação das determinações do mundo fenomênico. Assim, a Vontade é una, em 

contraposição ao múltiplo posto no tempo e no espaço, e está fora das determinações espaço-

temporais e causais.  

Para demonstrarmos a identidade de uma Vontade una e indivisa em todos os seus tão 

diferentes fenômenos, desde os mais tênues até os mais nítidos, temos de considerar a relação 

existente entre a Vontade como coisa em si e o seu fenômeno, a representação, pois a coisa 

em si é completamente diferente da representação, como distingue Schopenhauer: 

  

Se a coisa em si, (...) é a Vontade, então esta, considerada nela mesma e apartada de 

seu fenômeno, permanece exterior ao tempo e ao espaço; por conseguinte não conhece 

pluralidade alguma, portanto é UNA. Mas, como já disse, una não no sentido de que um 

indivíduo, ou um conceito é uno, mas como algo alheio àquilo que possibilita a pluralidade, o 

principium individuationis. Por consequência, a pluralidade das coisas no espaço e no tempo, 

que em conjunto são sua OBJETIDADE, não lhe concerne, e ela, apesar dessa pluralidade, 

permanece indivisa. 125 

 

Machado marca a distinção entre a Vontade e a representação, ao dizer que “a 

representação é o objeto, o fenômeno, a visibilidade, a manifestação, a objetivação, a 

objetidade, ojektität, da Vontade” 126, ao passo que a Vontade é a coisa em si, a substância do 

mundo e a essência do homem, ou seja, ela está no mundo e em nós, no nosso corpo e no 

nosso pensamento, pois é o núcleo de cada coisa particular e do conjunto dos entes.  

Insistimos nessa distinção entre representação e Vontade, um dos pilares fundamentais 

do pensamento schopenhaueriano: a Vontade é primordial, primária, fundamental e a 

representação é secundária, subordinada, condicionada. Nos dizeres de Philonenko, a noção 
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de representação “é uma ‘qualidade secundária’ do eu, cuja autêntica essência é a Vontade.” 
127 

Com efeito, coube a Mann a indagação: como isso é possível, “uma vez que a própria 

faculdade de conhecer se liga à objetivação da Vontade nos graus superiores, e, que, sem ela, 

não teria nenhuma ocasião de se realizar?” 128 Todavia, reflete Mann, um mundo concebido 

como obra da Vontade, do instinto de viver absoluto, gratuito, que ignora razões e juízos de 

valor, a inteligência só pode pretender o segundo lugar e conclui: 

 

O mundo seria representação, minha representação, como a tua e a de todo indivíduo e 

a representação que cada qual faz de si para si – especialmente por meio da inteligência que 

conhece e que, nos graus superiores de sua objetivação, a vontade criou para torná-la seu 

facho. 129 

 

Como já foi dito, o ponto de partida do pensamento de Schopenhauer ancora-se na 

filosofia kantiana. Ele adota a distinção de Kant entre o mundo dos fenômenos e o da coisa 

em si, mas introduz o contraste entre a representação e a Vontade, a pluralidade e a unidade, 

noções não existentes em Kant.  

No entanto, o fato de a Vontade ser una, não impede que a Vontade exista num 

combate geral, em um conflito contínuo, em uma guerra perpétua pela existência. A esse 

respeito, eis como se posiciona Schopenhauer: 

 

Assim, em toda parte na natureza vemos conflito, luta e alternância da vitória, e aí 

reconhecemos com distinção a discórdia essencial da Vontade consigo mesma. Cada grau de 

objetivação da Vontade combate com outra por matéria, espaço e tempo. (...) Esse conflito 

pode ser observado em toda natureza. Em verdade, esta só existe em virtude dele. 130 

 

Ou seja, desde a matéria inorgânica há um conflito de forças que se estende por toda a 

natureza até o homem, no qual a Vontade se objetiva de forma mais perfeita. Em seguida, 

Schopenhauer nos remete a Empédocles, por intermédio de Aristóteles, que sublinha: “Pois, 

se o conflito não fosse inerente às coisas, tudo seria uno, como diz Empédocles.” 131 
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Mas como pode haver, ao mesmo tempo, unidade e luta consigo mesma na Vontade? 

Schopenhauer esclarece que isso é possível porque o combate se dá no nível do fenômeno, ou 

seja, no nível das vontades individuais. A luta da Vontade consigo mesma tem como causa a 

multiplicidade de indivíduos, e está subordinada ao princípio de individuação. Assim, no 

Livro Terceiro de O mundo, ele nos diz:  

 

Vimos no livro precedente que, apesar da acomodação de todos os fenômenos da 

vontade entre si no que diz respeito às suas espécies, (...), permanecia entre aqueles 

fenômenos, tomados como indivíduos, uma disputa insuperável e isso em todos os seus graus, 

pelo que o mundo se torna um contínuo campo de batalha entre todos os fenômenos de uma 

única e mesma Vontade, com o que precisamente se torna visível a sua discórdia interna 

consigo mesma. 132 

 

Essa problemática, do conflito da Vontade consigo mesma, impulsiona Mann a 

enfatizar:  

 

Tornando-se mundo segundo o princípio de individuação, pela sua fragmentação na 

multiplicidade, a Vontade esquece a unidade e, embora, não obstante todo o seu 

esmigalhamento, continue una, torna-se uma vontade que está milhões de vezes em luta 

consigo mesma, que se combate e se desconhece a si própria, que, em cada uma de suas 

manifestações, procura seu bem-estar, seu “lugar ao sol”, a expensas de outra e, ainda mais, a 

expensas de todas as outras, não cessando, pois, de morder a própria carne, como aquele 

habitante do Tártaro que avidamente se devorava a si mesmo. 133 

 

É preciso que essa exposição seja compreendida literalmente, ressalta Mann, pois as 

Ideias de Platão adquirem, em Schopenhauer, uma voracidade incurável, visto que os graus 

atingidos pela Vontade, que se objetiva, disputam entre si a matéria, o espaço e o tempo. O 

mundo vegetal deve servir de alimento para o mundo animal e cada animal, por sua vez, de 

presa e alimento para outro – e, assim, a vontade de vida não perde o fôlego de se devorar a si 

mesma.  

O homem, enfim, considera que o mundo foi criado para seu uso e contribui para 

acirrar, com a mais espantosa evidência, o horror do combate de todos contra todos, do 
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autoestilhaçamento da vontade, segundo a máxima hobbesiana: Homo homini lúpus 134, o 

homem é o lobo do homem. Esse pensamento, aliás, assume um papel fundamental na 

interpretação schopenhaueriana da tragédia, tema que será desenvolvido adiante. 

No momento, continuaremos a explicitar a segunda propriedade da Vontade, que é a 

ausência de fundamento. A Vontade é sem fundamento, grundlos, “sem razão, sem 

determinações, sem regras, sem causas ou finalidades.” 135 Assim, não é determinada ou 

condicionada pela casualidade, que resulta da relação do tempo e do espaço. Ela está fora do 

tempo e do espaço, fora do princípio de individuação, ou seja, da pluralidade, como apresenta 

Schopenhauer: “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” 136, 

embora cada um de seus fenômenos esteja por inteiro submetido ao princípio de razão. A 

Vontade é, pois, “livre de toda PLURALIDADE apesar de seus fenômenos no espaço e tempo 

serem inumeráveis.” 137 

Se, por um lado, a Vontade é livre, independente do princípio de razão, por outro, suas 

manifestações – o mundo do fenômeno – estão submetidas à necessidade, isto é, à relação de 

causa e efeito. Machado, então, esclarece que, para Schopenhauer, “a liberdade empírica é 

uma ilusão. As ações dos indivíduos são determinadas pela Vontade. Não há escolha, pois a 

essência das coisas é alheia à razão, independente do princípio de razão.” 138 

Dessa forma, no Livro Quarto de O mundo, patamar denominado por Philonenko “A 

fenomenologia da vida ética”, Schopenhauer penetra no estudo da conduta moral dos 

indivíduos, a partir do tema dos motivos. Ele esclarece que os motivos conscientes “não 

explicam o querer em sua essência, mas apenas suas manifestações em determinado 

momento. A Vontade está fora do domínio da lei da motivação, e, portanto, não é regida por 

motivos” 139, pois a ausência de qualquer finalidade e de qualquer limite é uma característica 

essencial da Vontade. Todo ato particular tem uma finalidade, ao passo que a Vontade é um 

esforço sem-fim. Os atos de um indivíduo consciente necessitam de um motivo, que 

determina o tempo e o espaço de cada ato, porém a Vontade age cegamente. 
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Schopenhauer demarca que a Vontade não é guiada pelo conhecimento; ao contrário, o 

conhecimento é uma manifestação da Vontade, e não pode dirigi-la. A representação não é 

uma condição necessária da atividade da Vontade, e sim resultado dela: 

 

A Vontade é sem dúvida ativa; porém se trata de uma atividade cega, que até é 

acompanhada de conhecimento, sem, no entanto, ser conduzida por ele. (...) a representação 

enquanto motivo não é de modo algum condição necessária e essencial para a atividade da 

Vontade. 140 

 

É importante destacar essa inversão na hierarquia entre a razão e a Vontade efetuada 

por Schopenhauer, em relação à filosofia tradicional. Para o autor, não é a inteligência que 

produz a Vontade, mas o inverso: a Vontade engendra a inteligência. Assim, a vontade se 

constitui como o elemento primeiro e dominador sobre a inteligência, o espírito e a faculdade 

de conhecer, que, por sua vez, se tornam seus servis. 

Como essência do mundo, a Vontade é uma força obscura, inconsciente, 

indeterminada, livre, um ímpeto cego. Schopenhauer assim se posiciona sobre a Vontade: 

 

A Vontade que, considerada puramente em si, destituída de conhecimento, é apenas 

um ímpeto cego e irresistível – como a vemos aparecer na natureza inorgânica e vegetal, assim 

como na parte vegetativa de nossa própria vida – atinge, pela entrada em cena do mundo como 

representação desenvolvida para o seu serviço, o conhecimento de sua volição e daquilo que 

ela é e quer, a saber, nada senão este mundo, a vida, justamente como esta existe. Por isso 

denominamos o mundo fenomênico seu espelho, sua objetidade;// e, como o que a Vontade 

sempre quer é a vida, precisamente porque esta nada é senão a exposição daquele querer para 

a representação, é indiferente e tão somente um pleonasmo se, em vez de simplesmente 

dizermos “a Vontade”, dizemos “a Vontade de vida.” 141 

 

Vejamos agora, mais minuciosamente, o estatuto do conhecimento da Vontade a partir 

da teoria do corpo: “Teoria em que o meu corpo – o corpo próprio, tal como é imediatamente 

sentido em minha experiência afetiva, com suas dores e seus prazeres –, é a condição do 

conhecimento da minha vontade, a revelação imediata de minha vontade como coisa em si.” 
142 Se a Vontade é apenas em parte desconhecida, diferentemente do x incognoscível da coisa 

                                                 
140 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 174. 
141 Idem, Ibid., pp. 357-358. 
142 Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 195. 
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em si de Kant, cabe estabelecer a instância que permite seu conhecimento. Ora, é no corpo 

que a Vontade se manifesta diretamente e se dá a conhecer por meio dos atos dele, que são os 

atos da Vontade. O indivíduo é, então, sujeito do conhecer, afeito às representações 

submetidas ao querer. É somente no corpo que podemos reconhecê-la.  

Essa questão do conhecimento da vontade, pela via do corpo, é tema de reflexão, diz 

Machado 143, também para Jacques Taminiaux, que se indaga sobre como é possível nos 

aproximarmos desse em si. Vejamos sua esclarecedora formulação: 

 

Para descrever a vontade, que é a essência de todas as coisas e o princípio verdadeiro 

do mundo, seria preciso conseguir negar todas as determinações, todas as regras, todas as 

causas, todos os alvos que fazem do campo da representação um conjunto ordenado, 

submetido ao princípio de razão suficiente e de individuação. O fenômeno que nos é mais 

próximo nos ajuda a realizar essa descrição negativa: é nosso corpo não enquanto é visto de 

fora, no espaço-tempo, mas enquanto é sentido, experimentado interiormente em nossa vida 

afetiva. As alternâncias repetidas de nossas aspirações e de nossas decepções, de nossas faltas 

e de nossas satisfações, de nossas dores e de nossos prazeres nos permitem entrever que nada 

mais somos do que joguetes derrisórios de uma potência que nos ultrapassa e que é a vontade. 
144 

 

Dizemos, então, que Schopenhauer pretende fazer metafísica, porém imanente ao 

corpo, isto é, que não ultrapassa a experiência. A Vontade como atividade cega se manifesta 

nos fenômenos do mundo de modo imanente. Ela não é algo que transcende o mundo como 

representação, ao modo de um fundamento absoluto, mas algo que no mundo se manifesta e o 

constitui como sua outra face. 

Partiremos, então, para a análise dessa relação entre o corpo e a Vontade, como sugere 

Machado, para mostrar como ele é o caminho para o conhecimento do mundo como Vontade 
145. 

A base de argumentação de Schopenhauer é a afirmação, já apontada, de que o corpo, 

e somente ele, é um objeto profundamente diferente dos outros, “pois o corpo é objeto entre// 

objetos e está submetido à lei deles, embora seja objeto imediato.” 146 Para o autor, o corpo 

                                                 
143 Cf. Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 195. 
144 Apud Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 195. 
145 Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 195. 
146 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 45. 
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ocupa um lugar especial, na medida em que é o único objeto dado de duas maneiras 

completamente diferentes. Neste registro, Machado esclarece que o corpo humano: 

 

Por um lado, ele é dado como representação no conhecimento fenomenal, como 

objeto entre outros objetos e submetido a suas leis. Por outro, e, diferentemente de todos os 

outros objetos, que somente são conhecidos como representação, o meu corpo é o único objeto 

que pode, também, ser conhecido de outro modo: como Vontade. 147 

 

Assim, o corpo humano é o objeto sentido, experimentado, vivido, sem que nisso 

“resida qualquer mau sentimentalismo” 148, sublinha Philonenko. Ou, mais precisamente, “é 

objeto representado e objeto vivido. Esse corpo, objeto que se dá imediatamente na minha 

experiência, é minha vontade tornada visível, minha vontade objetivada, minha vontade 

tornada perceptível” 149, reitera Machado. 

No entanto, mesmo no corpo, a Vontade não é inteiramente conhecida, pois ela se 

apresenta no tempo, último véu que impede seu desvelamento. Se é por meio da experiência 

que cada um tem de seu próprio corpo que podemos captar a atividade da Vontade, como 

instância metafísica, é somente de modo imperfeito que tal conhecimento pode ocorrer 150.  

Está posto, portanto, o papel fundamental que o corpo desempenha no pensamento de 

Schopenhauer. O corpo não é  apenas uma representação entre outras, não faz parte apenas do 

mundo dos fenômenos, mas é o único lugar em que a Vontade se manifesta e pode ser 

conhecida ou desvelada, ainda que parcialmente. 

O próprio ato de filosofar é considerado impossível, se deixarmos de levar em conta a 

realidade do corpo como manifestação do querer. Schopenhauer metaforiza que o filósofo não 

é “uma cabeça de anjo alada” 151 e que, se assim fosse, não poderia compreender o mundo. 

Não basta, portanto, representar; é preciso querer – a representação não pode ocorrer 

destituída do querer. O homem, como indivíduo, terrestre, de carne e de sangue, é 

representação entre as representações.  

A Vontade é conhecida por um conhecimento do corpo em que ele não se torna 

propriamente objeto representado. A experiência, ou o sentimento de meu corpo, assinala a 

passagem da representação à vontade. A identidade do corpo e da vontade é o mais imediato 

                                                 
147 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 157. 
148 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 113. 
149 Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 195.  
150 Cf. Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 452. 
151 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 114. 
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de nossos conhecimentos, aquele cuja verdade deve ser distinguida de todas as outras e que 

Schopenhauer denomina “VERDADE FILOSÓFICA” 152 por excelência. Para o autor, a 

expressão dessa verdade pode ser dita de diversas maneiras:  

 

Meu corpo e minha vontade são uma coisa só; ou, o que como representação intuitiva 

denomino meu corpo, por outro lado denomino minha vontade, visto que estou consciente 

dele de maneira completamente diferente, não comparável com nenhuma outra; ou, meu corpo 

é a OBJETIDADE da minha vontade; // ou, abstraindo-se o fato de que meu corpo é minha 

representação, ele é apenas minha vontade, etc. 153 

 

A experiência humana revela que somos seres ativos e que nossas ações expressam 

nossa vontade. O conhecimento da vontade é dado pela experiência interior que cada um tem 

com seu próprio corpo em ação, já que cada ato da vontade corresponde a um movimento 

corporal. “Todo ato verdadeiro de sua vontade é simultânea e inevitavelmente também um 

movimento de seu corpo” 154 – ou seja, o querer e o fazer são a mesma coisa, sublinha 

Schopenhauer:  

 

O ato da vontade e a ação do corpo não são dois estados diferentes, mas uma única e 

mesma coisa, apenas dada de duas maneiras totalmente diferentes, uma vez imediatamente e 

outra na intuição do entendimento. A ação do corpo nada mais é senão o ato da vontade 

objetivado, isto é, que apareceu na intuição. 155  

 

Ao definir o corpo como objetidade da vontade, Schopenhauer visa assinalar o 

aparecimento da vontade no corpo, “sem que ela se torne um objeto ou uma representação” 
156, constata Machado, e, além disso, expressar que “toda ação sobre o corpo é também 

simultânea e imediatamente ação sobre a vontade, que enquanto tal se chama dor, caso a 

contrarie, ou bem-estar, prazer, caso lhe seja conforme.” 157  

No entanto, Schopenhauer adverte que a dor e o prazer não são representações, mas 

impressões, imediatas do querer, sob sua forma fenomenal, ou são “afecções imediatas da 

vontade em seu fenômeno, o corpo, vale dizer, um querer ou não querer impositivo e 
                                                 
152 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 160. 
153 Idem, Ibid., p. 160. 
154 Idem, Ibid, p. 157. 
155 Idem, Ibid., p. 157. 
156 Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 196. 
157 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 158. 
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instantâneo sofrido por ele.” 158 Uma ação executada sobre o corpo, e por isso sobre a 

vontade, causa dor se vai contra ela, mas prazer se é conforme a ela. Prazer ou dor dependem 

de se querer ou não a impressão que o corpo recebe. 

Como modificações da vontade, Schopenhauer aponta a aspiração, o desejo, a repulsa, 

a esperança, o medo, o ódio, enfim, tudo o que provoca de pronto felicidade ou sofrimento, 

prazer ou dor. Assim, essas modificações do corpo, suas tendências, inclinações, desejos, 

paixões, emoções, etc. são, propriamente, o ponto de partida para o conhecimento da Vontade, 

como propõe Schopenhauer: 

 

A experiência interior nos faz conhecer como um indivíduo que tem tendências, 

necessidades, aspirações, em um sentido amplo, uma vontade; além disso, ela nos faz ver essa 

vontade tão intimamente ligada a nosso corpo que toda tendência ou desejo se traduz, 

imediatamente, em um movimento corpóreo. 159 

 

Porém, adverte Machado, “isso não significa uma identidade entre corpo e vontade. O 

conhecimento de nossa própria vontade através do corpo, por ser interior e imediato, não se 

submete à casualidade, e, nesse sentido, revela a Vontade que é infundada ou sem razão.” 160 

Esse conhecimento, embora manifeste a essência da Vontade sem mediações, ainda é 

fenomênico, em que a Vontade não é plenamente conhecida, pois está submetido ao tempo, 

condição da experiência interna. 

O corpo nos seus atos de vontade é, então, o lugar do conhecimento do mundo como 

vontade, embora esse conhecimento nunca se dê completamente, na medida em que o corpo 

não pode ser conhecido na sua totalidade, de uma só vez, mas apenas, a posteriori, a partir de 

seus atos sucessivos no tempo. Nesse sentido é que Schopenhauer diz que “a vontade é o 

conhecimento a priori do corpo, e o corpo é o conhecimento a posteriori da vontade.” 161 

Como uma síntese sobre o conhecimento da Vontade pela via do corpo, Schopenhauer 

afirma: 

 

Por fim, o conhecimento que tenho da minha vontade, embora imediato, não se separa 

do conhecimento do meu corpo. Conheço minha vontade não no todo, como unidade, não 

perfeitamente conforme sua essência, mas só em seus atos isolados, portanto no tempo, que é 

                                                 
158 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 158. 
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160 Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 196. 
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a forma do fenômeno de meu corpo e de qualquer objeto. Por conseguinte, o corpo é condição 

do conhecimento da minha vontade; logo, propriamente dizendo, não posso de modo algum 

representar a vontade sem representar meu corpo. 162 

 

Machado, ao reconhecer a “distinção, difícil de ser percebida no pensamento 

schopenhaueriano, entre a vontade individual e a Vontade universal” 163, recomenda que a 

retomemos por meio da seguinte formulação de Schopenhauer: 

 

Essa COISA EM SI (...), que como tal jamais é objeto, porque todo objeto é apenas 

seu fenômeno e não ela mesma, se pudesse ser pensada objetivamente, teria de tomar 

emprestado[s] nome e conceito de um objeto //, de algo dado de certa forma objetivamente, 

por consequência, de um de seus fenômenos. Este, contudo, em apoio à compreensão, não 

poderia ser outra coisa senão o mais perfeito dentre seus fenômenos, isto é, o mais nítido, o 

mais desenvolvido, imediatamente iluminado pelo conhecimento: exatamente a Vontade 

humana. 164  

 

A partir daí e da indicação de que o nosso próprio corpo, além de ser nossa 

representação, é nossa vontade, Machado acredita ser possível pensar que a experiência 

interna dá o conhecimento da vontade humana, ou que, na consciência de si, o que é 

conhecido é a vontade humana individual 165. Nesse sentido, Schopenhauer explicita: 

 

O conceito de Vontade é o único dentre todos os conceitos possíveis que não tem sua 

origem no fenômeno, NÃO a tem na mera representação intuitiva, mas antes provém da 

interioridade, da consciência imediata do próprio indivíduo, na qual este se conhece de 

maneira direta, conforme sua essência, destituído de todas as formas, mesmo as de sujeito e 

objeto, visto que aqui quem conhece coincide com o que é conhecido. 166  

 

Dessa forma, a consciência de si é o saber íntimo da vontade própria de cada 

indivíduo, em suas diversas manifestações, como as paixões e os afetos que traduzem os 

movimentos da vontade, e essa consciência imediata do “eu quero”, no tocante aos objetos 

externos, torna possível o conhecimento do mundo como Vontade. O ato de vontade é o 
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164 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 169. 
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elemento do querer que é dependente da autoconsciência, juntamente com o absoluto domínio 

sobre os membros do corpo. O exercício desse domínio é a ação corporal executada. Sobre a 

consciência de si, Schopenhauer diz:  

 

A consciência de si é consciência da vontade própria de cada um, que contém essa 

vontade nas suas diversas manifestações, ou seja, paixões e afetos que traduzem os 

movimentos da vontade. A consciência de si é a consciência imediata de um querer, do eu 

como querer, do “eu quero”. Por outro lado, essa consciência de si como querer, como vontade 

individual, consciência de que o eu é querer, tem por isso mesmo – pois querer é querer 

alguma coisa – de se referir a objetos exteriores. Ao chegar, assim, na consciência de si, e ao 

conhecimento da vontade humana, esse conhecimento torna possível a consideração do mundo 

como Vontade. 167  

 

Cabe lembrar, mais uma vez, que se trata de um conhecimento parcial, pois, ao 

afirmar que o conhecimento imediato da vontade se dá no tempo, já que este é a forma do 

fenômeno, Schopenhauer nega a possibilidade de conhecermos a Vontade no seu todo. A 

Vontade, ao ter no corpo a condição de seu conhecimento, só pode ser conhecida em seus 

atos isolados.  

Os atos da vontade são determinados pelos objetos ou motivos que propiciam a 

ocasião que mobiliza a vontade. Os motivos são representações do intelecto relacionadas à 

consciência do mundo exterior, não à dimensão interior cônscia de si. 

Barboza também explicita que Schopenhauer defende uma metafísica, mas ancorada 

no corpo, e que leva em conta, portanto, não só a experiência exterior como também a 

interior, não só o mundo objetivo como também o subjetivo:  

 

Schopenhauer defende a possibilidade de uma metafísica, porém, imanente, isto é, 

centrada no corpo. Uma metafísica que, se tem lá os seus rasgos dogmáticos, tenta corrigi-los 

com referências constantes de suas proposições à experiência, interna ou externa. Nesta tarefa, 

tanto o objetivo (realidade, domínio da física) quanto o subjetivo (espírito, interioridade, 

domínio da psicologia) serão levados em conta. Tem-se, dessa forma, o projeto filosófico de 

uma metafísica imanente, ancorada na physis exterior e interior, cujo eixo é justamente a 

noção de corpo. 168 
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Barboza ainda faz uma complementação ao destacar a ênfase dada por Schopenhauer 

aos impulsos inconscientes e sexuais do corpo, além de assinalar sua relevância 

epistemológica, na filosofia ocidental, ao incluir o corpo do investigador, sua subjetividade, 

no conhecimento. Segundo Barboza, Schopenhauer se refere a um corpo com impulsos 

inconscientes e o principal deles é o impulso sexual, ou seja, o impulso sexual é o foco da 

Vontade, esse ímpeto cego desejante, eternamente insatisfeito: 

 

Esse corpo, humano e animal, que ganha uma ampla e inédita relevância 

epistemológica na filosofia ocidental, é um corpo com impulsos inconscientes, sendo o 

principal deles o impulso sexual. Este é o foco da coisa em si do mundo, a Vontade, ímpeto 

cego desejante que jamais encontra uma satisfação final. Corpo e sexualidade, assim, têm 

funções nevrálgicas no pensamento schopenhaueriano, no sentido de justificar a sua pretensão 

de uma metafísica imanente, que enraíza o investigador no mundo por meio das vicissitudes 

de sua sensibilidade e sentimento, dos quais emerge um tipo de conhecimento acerca do 

núcleo dos corpos do mundo em analogia com o corpo do investigador, que revela, no núcleo 

de sua subjetividade, aquilo denominado pelo termo vontade. 169 

 

Assim, da mesma maneira que outras partes do organismo, o aparelho sexual – polo 

oposto do cérebro, órgão de conhecimento –, juntamente com a sensibilidade, o cérebro, os 

nervos, é a expressão da Vontade em um determinado momento de sua objetivação, e a 

representação decorrente, destinada a seu serviço, constitui um meio para a vontade atender a 

seus fins 170. 

Por fim, vale ressaltar que Schopenhauer encontra “entre a vontade e o desejo senão 

uma diferença de grau, não de natureza”, e “eis aqui o abandono do primado da razão 

prática.” 171 Nesse ponto, Schopenhauer se distancia de Kant, que distingue vontade e desejo e 

admite um querer independente do desejo. Schopenhauer os confunde ao admitir uma mínima 

diferença entre desejo e querer. Certa equivalência, Gleichsetzung, da vontade com o desejo 

orienta o seu pensamento. 

O ato da resolução executado é a exibição atestatória, para a autoconsciência, do 

efetivo ato de vontade. Até então, trata-se apenas de simples desejo. Enquanto o movimento 

volitivo não é levado a resolução, não pode ser chamado de ato de vontade. Podemos desejar 

um objeto qualquer, bem como seu contrário. Mas querer, podemos apenas e necessariamente 
                                                 
169 Jair BARBOZA, Teoria do amor sexual, p. 23. 
170 Cf. Thomas MANN, O pensamento vivo de Schopenhauer, p. 21. 
171 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 234. 
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um deles, visto que querer é o resultado da relação causal entre o motivo e a concretização 

individual da vontade que constitui o caráter. 

Vimos que o mundo, para Schopenhauer, é Vontade e representação, que pressupõe 

uma forma, a do sujeito e a do objeto, e é, por conseguinte, relativa. E que o corpo tem lugar 

especial como objeto para o sujeito. Vimos, também, que existe sempre um resíduo 

irredutível, um conteúdo da representação que não poderá se reduzir a sua forma. Esse resíduo 

é a Vontade. 

Estamos, então, em condições de passar para a compreensão da concepção 

schopenhaueriana da arte.  

 

2.3.1  Arte 

 

Schopenhauer tenta definir a sua filosofia como arte, ao dizer “que o filósofo nunca 

deve esquecer que pratica uma arte e não uma ciência.” 172 Mas, são numerosos os 

documentos que atestam que ele não quis fundir arte e filosofia, apesar da tentação. “É lícito 

pensar que estes textos que unem filosofia e arte eram, em certa medida, polêmicos” 173, pois, 

segundo Philonenko, sabemos que Schopenhauer não aprecia a filosofia universitária, 

culpável, a seus olhos, pela barbárie, onipotência, dedicada completamente a sistematizar 

sobre conceitos cegos e intuições vazias. “Por isso vinculando a sua filosofia com a arte, 

tratava de distingui-la deste pensamento vazio.” 174  

Além disso, muitas cartas atestam que, do ponto de vista de Schopenhauer, “o artista e 

o filósofo não eram feitos para se confundirem senão para se entenderem.” 175 Essa distinção 

torna necessária a elaboração de uma doutrina ética. “A ética de Schopenhauer quer ser 

apenas um discurso filosófico sobre a ‘vida humana’.” 176 

Mas, retomando, é preciso, então, introduzir o terceiro conceito, indispensável para a 

compreensão da teoria schopenhaueriana da arte, que é a Ideia, palavra retirada de Platão. 

A primeira vez que Schopenhauer se refere, em O mundo, à Ideia, ele a define assim: 
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Entendo, pois sob IDEIA, cada fixo e determinado GRAU DE OBJETIVAÇÃO DA 

VONTADE, na medida em que esta é coisa em si e, portanto, é alheia à pluralidade. Graus que 

se relacionam com as coisas particulares como suas formas eternas ou protótipos. 177 

 

Ou, como diz Émile Bréhier:  

 

Os indivíduos se classificam em tipos graduados em série, desde a pedra até o homem, 

passando pela planta e o animal; esses tipos são eternos como as ideias platônicas e 

permanecem fixos e permanentes em meio à diversidade dos indivíduos que os representam. 
178  

 

Ao apresentar sua concepção de Ideia, Schopenhauer está pensando na doutrina 

platônica, especialmente na passagem “exposta na alegoria da caverna, no início do sétimo 

livro da República” 179, conforme explicita: “Menciono aqui de passagem a palavra IDEIA 

para doravante poder usá-la neste sentido. Ela deve, em minha obra, ser entendida na sua 

significação autêntica e originária, estabelecida por Platão.” 180 

Na referida passagem de Platão, “as ideias são apresentadas como a única realidade 

verdadeira, enquanto os fenômenos são apenas aparências” 181, o que leva Schopenhauer a 

considerá-las: 

 

justamente as espécies determinadas, ou formas e propriedades originárias e imutáveis 

dos corpos orgânicos e inorgânicos (...), se expõem em inúmeros indivíduos e fenômenos 

particulares, com os quais se relacionam como os modelos se relacionam com suas cópias. 182 

 

Assim, inspirado em Platão, Schopenhauer pensa as ideias como as propriedades 

originais, universais e imutáveis dos corpos naturais, dos objetos particulares, mas que não se 

confundem com a Vontade. Machado nos mostra que, embora “pareça assimilar fenômeno e 

aparência”, Schopenhauer estabelece claramente “a distinção entre ideia e coisa em si”, 
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diferentemente de Kant, pois, para Schopenhauer, “a ideia é apenas a manifestação mais 

imediata da coisa em si.” 183 

Machado sublinha que “o fato de ser manifestação, objetivação, faz da ideia 

representação. Mas, não se trata de uma representação como é o fenômeno, o mundo 

fenomenal” 184. O autor nos aponta que a grande diferença em relação aos fenômenos é que as 

ideias não são sujeitas à pluralidade e à mudança: 

 

Elas são inalteráveis, únicas e idênticas; são protótipos ou formas eternas das coisas e 

o princípio de razão e o princípio de individuação não valem para ela. Elas são formas 

independentes da existência temporal dos indivíduos, as species rerum, que constituem a pura 

objetividade própria dos fenômenos. 185 

 

Como representação, as ideias estão submetidas à distinção sujeito-objeto, que é a 

forma mais geral da representação, anterior ao princípio de razão, como esclarece 

Schopenhauer:  

 

A Ideia platônica, ao contrário, é necessariamente objeto, algo conhecido, uma 

representação e justamente por isso, e apenas por isso, diferente da coisa em si. A Ideia 

simplesmente se despiu das formas subordinadas do fenômeno concebidas sob o princípio de 

razão; ou, antes, ainda não entrou em tais formas. 186 

 

Como já foi dito, as coisas particulares são objetivações da Vontade. Porém, os objetos 

fenomenais são objetivações indiretas, mediatas, ao passo que a ideia é uma objetidade, 

objektität, imediata e o mais adequado possível da coisa em si, e a Vontade, como sua 

essência, é contemplada através de diversas objetivações, esclarece Machado. Pois tais 

objetivações possibilitadas pela ideia são suscetíveis de numerosos graus, que são a medida da 

perfeição crescente com que a Vontade se traduz na representação 187. Ou seja, as ideias são 

objetidades adequadas em diferentes graus de clareza e perfeição, que são os graus mais ou 

menos complexos na objetivação da Vontade: natureza inanimada, vegetal, animal e humana, 
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184 Idem, Ibid., p. 172. 
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que é o grau mais elevado de objetivação, uma vez que é nele que a Vontade toma 

consciência de si própria. 

Chegamos, portanto, ao ponto de poder formular, acompanhando Machado, que a 

concepção de mundo schopenhaueriana se apresenta em três níveis: o da Vontade, 

considerada coisa em si; o da ideia, que é a objetidade imediata e adequada da Vontade em 

diferentes graus de clareza e perfeição; e o do fenômeno, que é apenas uma objetivação 

indireta, mediata da coisa em si. A ideia é superior ao fenômeno, pois este está sob o jugo do 

princípio de razão, e inferior à Vontade, já que ela é a coisa em si 188. 

Entraremos, a seguir, na relação das ideias com o conhecimento em geral, isto é, tanto 

o conhecimento comum como o científico, pois Schopenhauer não faz distinção essencial 

entre os dois. Ele nos diz que o conhecimento está submetido ao princípio de razão e, 

portanto, se encontra a serviço da Vontade: 

 

O conhecimento em geral, quer simplesmente intuitivo, quer racional, provém, 

portanto, originariamente da Vontade e pertence à essência dos graus mais elevados de sua 

objetivação, como uma mera mecané, um meio para conservação do indivíduo e da espécie 

como qualquer outro órgão do corpo. Por conseguinte, originariamente a serviço da Vontade 

para realização de seus fins, o conhecimento permanece-lhe quase sempre servil em todos os 

animais e em quase todos os homens. 189 

 

Esse conhecimento, “via de regra, sempre permanece a serviço da Vontade, tendo de 

fato surgido para seu serviço. Ele, por assim dizer, brotou da Vontade como a cabeça do 

tronco.” 190 

Schopenhauer afirma que esse tipo de conhecimento, servo da Vontade, aborda o 

mundo pelo ângulo do princípio de razão, ou seja, ele atinge somente as relações dos objetos 

particulares, a saber, aquelas estabelecidas pelo princípio de razão e consideradas, portanto, 

sob as formas do tempo, do espaço e da casualidade. É um tipo de conhecimento que 

interroga apenas sobre o lugar, o tempo, a razão e a finalidade das coisas – onde, quando, por 

quê e para quê: 

 

Visto que é o princípio de razão que põe os objetos nessa relação com o corpo, 

portanto, com a sua vontade, o conhecimento que serve a esta também estará exclusivamente 
                                                 
188 Cf. Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 173. 
189 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, pp. 217-218. 
190 Idem, Ibid., p. 245. 
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empenhado em conhecer as relações dos objetos postas pelo referido princípio, logo, seguindo 

suas variadas situações no espaço, no tempo e na casualidade. Pois somente mediante estes o 

objeto é INTERESSANTE para o indivíduo, isto é, possui uma relação com a Vontade. 191 

 

Mas não podemos perder de vista que “aquilo que as ciências consideram nas coisas 

não passa, essencialmente, do aqui mencionado, ou seja: relações, indicações de tempo e 

espaço, causas das mudanças naturais, comparação de figuras, motivos dos acontecimentos: 

portanto puras e simples relações” 192. Schopenhauer aponta, contudo, que a diferença entre as 

ciências e o conhecimento comum reside meramente na forma daquelas, no seu caráter 

sistemático, na facilitação do conhecimento pela apreensão do particular no universal por via 

da subordinação a conceitos, “e a // por aí alcançada completude do conhecer.” 193 

No entanto, Schopenhauer pensa um segundo tipo de conhecimento, mais importante e 

elevado, embora bem mais raro, do que o exposto acima, visto que para o autor é possível, em 

circunstâncias excepcionais, a passagem do conhecimento das coisas particulares, ou das 

relações das coisas particulares entre si, ao conhecimento das Ideias. Isso é viável porque, 

para ele, as Ideias podem ser conhecidas.  

Schopenhauer metaforiza que essa exceção é possível porque no homem, 

diferentemente dos animais, o crânio parece encaixado de forma mais livre sobre o corpo, o 

que permite, em alguns casos, ser carregado por este sem o servir. À guisa de ilustração, o 

autor cita o Apolo de Belvedere como um exemplo do grau máximo desse mérito humano: “O 

crânio do deus das musas, a mirar além no horizonte, encontra-se tão livre sobre os ombros 

que parece complemente destacado do corpo, não se submetendo aos seus cuidados.” 194 

O conhecimento das Ideias, possível em algumas pessoas, é aquele em que o sujeito 

torna-se sujeito puro, ou seja, livre do serviço da Vontade, destituído de desejo, sem 

subjetividade, enfim, resignado: 

 

O conhecimento, em alguns homens, furta-se a essa servidão, emancipa-se desse jugo 

(da vontade) e pode subsistir para si mesmo livre de todos os fins do querer, como límpido 

espelho do mundo, do qual procede a arte. (...) Veremos como mediante esse modo de 

conhecimento, retroagindo sobre a Vontade, permite a // sua autossupressão, ou seja, a 
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resignação, que é o alvo final, a essência íntima de toda virtude e santidade, a própria redenção 

do mundo. 195  

 

Assim, essa postura em face da Vontade permite ao sujeito a anulação da sua 

individualidade, a renúncia de si mesmo, estado com que Schopenhauer já nos acena como 

sua proposta para nos livrarmos do destino trágico da vida, como veremos mais adiante. Esse 

estado pode ser encontrado, excepcionalmente, no gênio e no santo. A condição para que as 

ideias sejam objeto de conhecimento é a supressão da individualidade no sujeito que conhece, 

o que ocorre quando o sujeito se torna isento de vontade:  

 

A transição possível – embora, como dito, só como exceção – do conhecimento 

comum das coisas particulares para o conhecimento das Ideias ocorre subitamente, quando o 

conhecimento se liberta do serviço da Vontade e, por aí, o sujeito cessa de ser meramente 

individual e, agora, é puro sujeito do conhecimento destituído de Vontade, sem mais seguir as 

relações conforme o // princípio de razão, mas concebe em fixa contemplação o objeto que lhe 

é oferecido, exterior à conexão com outros objetos, repousando e absorvendo-se nessa 

contemplação. 196 

 

O conhecimento das Ideias é o conhecimento da arte, do gênio “que repete as Ideias 

eternas apreendidas por pura contemplação, o essencial e permanente dos fenômenos do 

mundo que, conforme o estofo em que é repetido, expõe-se como arte plástica, poesia ou 

música” 197. Assim, “sua única origem (da arte) é o conhecimento das Ideias, e seu único fim 

é a comunicação deste conhecimento.” 198 A obra de arte é a reprodução de um conhecimento 

da Ideia, previamente realizado pelo artista. 

Esse “conhecimento da Ideia, todavia, é necessariamente intuitivo, não abstrato.” 199 

Schopenhauer estabelece agora, diferentemente das quatro classes expostas na dissertação 

sobre A quádrupla raiz do princípio de razão suficiente 200, que nossas representações existem 

em estado intuitivo e abstrato. Conforme Philonenko: “Todas as nossas representações podem 
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ser divididas de maneira geral em intuitivas, em puramente intelectuais, ou em intuitivas e 

abstratas, em imagens e em conceitos.” 201   

As representações abstratas são os conceitos produzidos pela razão e nelas estão 

presentes a dúvida e o erro, o cuidado e o remorso, ou seja, a reflexão. Mas elas só têm 

conteúdo e significação por sua relação com a representação intuitiva. Assim, podemos dizer 

que a representação abstrata é uma representação derivada, uma reprodução, e “por isso os 

conceitos podem ser denominados de maneira bastante apropriada representação de 

representações.” 202 

A razão tem seu papel fundamental, pois pode ser definida como aquela propriedade 

do homem que permite a formação de conceitos 203 por meio da linguagem, “que é o primeiro 

produto e instrumento necessário da razão.” 204 É somente com a ajuda da linguagem que a 

razão manifesta as suas produções, como a filosofia, a ciência, o Estado, etc. 

A razão orienta nossas ações e pode, portanto, “nesse aspecto ser denominada 

PRÁTICA.” 205 A virtude e a santidade não têm origem na reflexão, e sim na profundeza da 

vontade. Assim, a conduta humana não se dá por meio de conceitos, mas de sentimentos. No 

entanto, o sentimento não é, para Schopenhauer, conhecimento abstrato da razão  206. A razão 

é necessária para a manutenção das decisões, embora ela não seja a fonte da virtude. Por isso, 

a representação abstrata, isto é, a razão, está subordinada a “máximas indizíveis” 207: 

 

Que, todavia, tudo isso seja por inteiro diferente e independente do valor moral da 

ação, que a ação racional e a virtuosa são duas coisas completamente distintas, que a razão se 

encontra unida tanto à grande maldade quanto à grande bondade, que o seu auxílio confere 

grande eficácia seja a esta primeira ou à segunda, que ela está igualmente preparada e 

disponível para executar metodicamente e de maneira consequente tanto os propósitos nobres 

quanto vis, tanto a máxima inteligente quanto a imprudente (...). 208 

 

Numa síntese, na representação intuitiva, o entendimento é de vital importância 

porque é o entendimento da causa e do efeito, mecanismo essencial para a compreensão do 
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mundo; na representação abstrata, a razão é essencial para comunicar a fala de modo a ser 

entendida, isto é, por meio de conceitos. 

Porém, a representação intuitiva é um conhecimento originário, como esclarece 

Schopenhauer: 

 

Esta última modalidade de conhecimento pertence sempre ao entendimento, não à 

razão, cujos conceitos abstratos podem servir tão somente para acolher aquela compreensão 

imediata, fixá-la e ligá-la, jamais produzi-la. Cada força e lei natural, não importa onde se 

exteriorize, tem de primeiro ser conhecida imediatamente pelo entendimento, apreendida 

intuitivamente, antes de aparecer in abstracto para a razão na consciência refletida. 209 

 

É nesse sentido que Schopenhauer critica como um velho erro o pensamento que só 

admite como perfeitamente verdadeiro aquilo que é provado, pois toda prova, para ele, se 

apoia numa verdade não comprovada, isto é, numa intuição, que é a fonte de toda verdade, 

adverte Machado 210.  

Os conceitos derivam, portanto, da intuição, a partir da qual são abstraídos, de maneira 

que a última evidência é sempre uma intuição. Ao atribuir à intuição um papel fundamental, 

Schopenhauer acaba por desvalorizar a racionalidade, a dedução e a demonstração 211.  

A representação intuitiva, simples passagem da causa ao efeito e vice-versa, é livre de 

dúvida e nela tudo parece claro. Ela faz parte tanto do reino animal como do humano, mas 

somente neste surge outra faculdade de conhecimento, uma nova consciência, que é a reflexão 

abstrata de todo o mundo intuitivo representado.  

A representação intuitiva compreende a experiência em geral, com as condições que a 

tornam possíveis: o tempo, o espaço – formas da intuição –, e não é de ordem puramente 

sensível, pois somente o entendimento conhece por intuição, ou seja, para Schopenhauer, 

“toda intuição é intelectual” 212, porém o intelectual não é o racional. O entendimento 

transforma a sensação em intuição, isto é, o entendimento cria a intuição com os dados 

fornecidos pelos sentidos. Assim, Schopenhauer não diferencia sensibilidade e entendimento, 

mas faz coincidir o entendimento com a intuição. A intuição intelectual, para esse autor, não 

está, portanto, conectada à razão, e sim à representação. Podemos dizer, por conseguinte, que 

o mundo é configurado segundo nossa subjetividade, como sublinha Machado: 
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Dizer que a intuição é sempre intelectual significa dizer que ela é sempre ligada ao 

entendimento, é sempre representativa, isto é, implica uma estruturação do mundo a partir de 

nossa subjetividade, o que é bem diferente da intuição intelectual de Schelling, que 

Schopenhauer chama de intuição racional e dela se afasta. 213 

 

Embora afirme que podemos conhecer perfeitamente por meio da intuição pura, 

Schopenhauer destaca que, para fazermos uma aplicação segura, na realidade, desse tipo de 

conhecimento, é preciso torná-lo um conhecimento abstrato. Daí ser o dever da filosofia 

reproduzir in abstrato o conhecimento intuitivo do mundo, isto é, transformar a intuição em 

saber abstrato, inteligível, durável.  

No entanto, lembremos que, para o autor, mais do que dedução, a filosofia é intuição, 

e nesse sentido se aparenta mais à arte do que à ciência. “Sem dúvida, esta filosofia como arte 

resultaria muito incômoda para muitas pessoas.” 214 E explicita: “No meu modo de ver o 

fracasso de toda filosofia, como ciência, isto é, segundo o princípio de razão suficiente, 

praticada desde há três mil anos, poderia bastar para fazermos concluir historicamente que 

não a fundaremos por esse meio.” 215 

Schopenhauer é enfático ao afirmar que “minha filosofia deve distinguir-se de todas as 

precedentes, excetuando-se a de Platão, por não ser uma ciência, mas uma arte” 216.  

Por meio da intuição, tomamos consciência da essência das coisas. O conhecimento 

das ideias é a apreensão intuitiva da essência dos objetos, provenientes do abandono do 

princípio de razão. E é exatamente como conhecimento intuitivo das Ideias que Schopenhauer 

concebe a arte: “Podemos, por conseguinte, definir a arte COMO O MODO DE 

CONSIDERAÇÃO DAS COISAS INDEPENDENTE DO PRINCÍPIO DE RAZÃO.” 217 E o 

objeto da arte é a Ideia 218.  

Há, porém, uma diferenciação entre esse modo de consideração e o da ciência: “O 

modo de consideração que segue o princípio de razão é o racional, único que vale e ajuda na 

vida prática e na ciência; já o modo que prescinde do conteúdo deste princípio é o genial, 
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único que vale e ajuda na arte.” 219 A contemplação estética é, portanto, uma apreensão direta, 

imediata, uma representação intuitiva pura. 

Se a ciência produz um conhecimento submetido ao princípio de razão, a arte reproduz 

as Ideias eternas por meio da contemplação pura. Se o conhecimento científico, guiado pelo 

interesse e pelo aspecto utilitário da vida, dá conta somente das relações suscetíveis de servir 

à Vontade, o conhecimento artístico, que contempla as Ideias independentes do princípio de 

razão, possibilita que o homem se liberte da vontade e da individualidade e se eleve ao estado 

de puro sujeito que conhece, pois Schopenhauer considera “a arte como a grande elevação, o 

desenvolvimento mais perfeito (...).” 220 

Assim, na contemplação estética, o mundo é visto como não subordinado ao tempo e 

ao espaço, mas, do ponto de vista da eternidade: “O poeta apreende a Ideia, a essência da 

humanidade exterior a toda relação, a todo o tempo, vale dizer, apreende a objetidade 

adequada da coisa em si em seu grau mais elevado.” 221  

A contemplação estética é desinteressada, objetiva, visto não se submeter ao querer, à 

vontade: “A contemplação pura, o êxtase da intuição, a beatitude da contemplação, liberta da 

vontade, faz com que o mundo como vontade desapareça e só permaneça o mundo 

considerado como ideia” 222, o que somente é verificado pelo esforço, pela tensão do próprio 

conhecimento. Schopenhauer salienta o predomínio dessa capacidade inata de contemplação 

estética no gênio, ou seja, “o dom do gênio, o que lhe é inato” 223, ao considerar que: 

 

A essência do gênio consiste justamente na capacidade preponderante para tal 

contemplação. Ora, visto que só o gênio é capaz de um esquecimento completo da própria 

pessoa e de suas relações, segue-se que a GENIALIDADE nada é senão a OBJETIDADE 

mais perfeita, ou seja, orientação objetiva do espírito, em oposição à subjetiva que vai de par 

com a própria pessoa, isto é, com a vontade. 224 

 

Schopenhauer chega a conceber a ocorrência, na contemplação estética, de um 

processo de inversão na relação entre a Vontade e a representação, conforme detalha 

Machado: 

                                                 
219 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 254. 
220 Idem, Ibid., p. 349. 
221 Idem, Ibid., p. 323. 
222 Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 177. 
223 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 265. 
224 Idem, Ibid., p. 254. 



 

 193

Se no conhecimento comum ou científico, a representação está subordinada à vontade, 

na contemplação estética, em que a ideia é acessível para quem deixou de conhecer como 

indivíduo, esquecendo o seu eu individual e tornando-se puro sujeito de conhecimento, a 

relação se inverte: a vontade fica a serviço da representação. 225 

 

Schopenhauer formula que, se estiver a serviço da ideia – porque liberto do princípio 

de razão –, o artista vê o geral no particular. “Pela contemplação desinteressada das ideias, o 

sujeito se eleva ao estado de puro sujeito de conhecimento, se desinteressa do mundo como 

vontade e como representação, atingindo uma libertação metafísica, ontológica.” 226 

É, nesse sentido, afirma Machado, que o pensamento de Schopenhauer sobre a beleza 

e a arte não é propriamente uma estética, mas uma metafísica, uma teoria especulativa da arte. 

Posição que o coloca, segundo aquele autor, em continuidade com Schelling, Hegel e 

Hörderlin, apesar de todas as críticas feitas à metafísica idealista. 227 

O gênio é situado como o representante desse conhecimento intuitivo produzido pela 

arte. Machado nos fala, então, que, em sua concepção ontológica ou metafísica da arte, 

Schopenhauer não estabelece uma distinção importante entre o conhecimento artístico e a 

criação da obra de arte do ponto de vista do gênio, visto que sua teoria do gênio engloba, além 

do conhecimento, a criação artística: 

 

Se, como vimos, a obra de arte é definida pela especificidade de um tipo de 

conhecimento, isto é, se a obra de arte é uma reprodução do conhecimento das ideias, não só a 

produção, como também a contemplação artísticas são devidas ao gênio. A diferença entre 

criação e contemplação é de grau. O criador se caracteriza por uma maior aptidão à 

contemplação. 228 

 

E, em seguida, Machado explicita a razão dessa continuidade: 

 

A razão dessa continuidade e do privilégio da contemplação é que, sendo a arte um 

conhecimento da essência do mundo, no sentido de um conhecimento das ideias eternas e 

universais, a obra de arte, a criação artística, depende da contemplação do artista que, ao criar, 
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reproduz e comunica essa contemplação das ideias universais e eternas consideradas como 

formas originais. 229 

 

Schopenhauer, registra Machado, retoma, na esfera do gênio, sua formulação sobre a 

arte como contemplação das Ideias. A genialidade é a aptidão do sujeito de se manter na 

intuição pura e de se abstrair do princípio de razão, isto é, do tempo, do espaço e da 

causalidade, e de realizar, portanto, a abstração das coisas particulares. Além disso, a 

genialidade é a capacidade da intuição intelectual de se emancipar do domínio das motivações 

da vontade sobre o conhecimento. A genialidade é, assim, a realização de um conhecimento 

puro, e o gênio é um puro sujeito do conhecimento230. 

Outro elemento indispensável no gênio é a sua relação com a imaginação. Se a arte é 

um conhecimento intuitivo das ideias, uma visão do geral no particular, a função da 

imaginação é impedir que o gênio se limite à ideia dos objetos que estão efetivamente 

presentes, mas estenda seu horizonte para além da experiência pessoal e evoque as imagens 

que a vida pode oferecer. Assim, “a imaginação permite que o gênio alargue o raio de sua 

visão; ela é uma potência de horizonte.” 231 

Como o gênio tem uma contemplação desinteressada das ideias, a produção de um 

homem de gênio não tem nenhum objetivo, é inteiramente inútil: “Do fato de que o gênio 

consiste no trabalho da inteligência livre, isto é, emancipada do serviço da vontade, segue-se 

ainda que suas produções não servem a nenhum fim útil.” 232  

Machado conclui, então, que “as belas-artes nascem de um supérfluo e o próprio gênio 

é uma espécie de supérfluo. Finalmente, como concebendo a essência, isto é, a ideia de cada 

coisa, e não sua relação com as outras coisas, a genialidade é a objetidade mais perfeita.” 233 

O gênio é constituído, predominantemente, de uma aptidão para a contemplação estética e 

também para a verdadeira produção artística – a criação de obras autênticas. 

Se a aptidão para reconhecer as ideias pode existir em todos os homens, a vantagem do 

gênio é possuir essa faculdade num grau muito mais elevado e contínuo. Schopenhauer chega 

“a definir o gênio como um excesso, e até mesmo como uma anomalia.” 234 Excesso anormal 

da atividade da inteligência que provoca enorme separação entre o intelecto e a vontade, o que 
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caracteriza a perfeição e a energia do conhecimento intuitivo. O gênio possui um 

desenvolvimento da faculdade de conhecimento consideravelmente superior às necessidades 

da vontade 235. 

É por esse excesso no conhecimento da ideia, conhecimento a princípio dado a todo 

homem, que Schopenhauer explica a criação artística genial, pois somente o gênio conserva 

“a clareza de consciência exigida para reproduzir numa obra intencional o assim conhecido, 

reprodução esta que é a obra de arte.” 236 A obra de arte está subordinada à contemplação 

artística. 

Encontramos no modo de conhecimento estético “DOIS COMPONENTES 

INSEPARÁVEIS” 237 que são os responsáveis pelo despertar do prazer estético: o 

conhecimento do objeto considerado não como coisa isolada, mas como IDEIA platônica, e a 

consciência daquele que conhece como “PURO SUJEITO DO CONHECIMENTO 

DESTITUÍDO DE VONTADE” 238. Assim, por um lado, temos o prazer objetivo de 

contemplar o objeto em sua essência e, do outro, o prazer subjetivo de se saber independente 

da vontade.  

A teoria schopenhaueriana da arte “é, em grande parte, baseada no conceito de beleza” 
239, afirma Machado. Uma coisa é bela, para Schopenhauer, se ela é objeto de nossa 

contemplação estética, isto é, se uma contemplação estética pura revela sua ideia. E, como a 

contemplação estética é desinteressada, podemos dizer que uma coisa só é bela se não nos 

interessa. As coisas são mais ou menos belas conforme provoquem mais ou menos a 

contemplação puramente objetiva. Dito mais precisamente, “as coisas são mais ou menos 

belas em função de sua ideia exprimir um maior ou menor grau de objetidade da vontade” 240, 

esclarece Machado.  

Se a arte tem por função exprimir a Ideia, o fator de distinção entre as diferentes artes 

é o grau de objetivação da vontade, ou seja, a vontade em cada grau de sua objetivação. 

Schopenhauer utiliza como exemplo a arquitetura: a ideia de que ela nos dá a intuição – a 

gravidade e a resistência, consideradas duas forças em luta – se refere aos graus inferiores da 

objetidade da vontade.  
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Já a poesia, que objetiva a Ideia de humanidade e representa a luta da vontade com ela 

mesma, tal como se manifesta nos conflitos humanos, tem como finalidade a expressão da 

Ideia no grau mais alto da objetidade da vontade. Schopenhauer diz que “o poeta é o espelho 

da humanidade, e traz à consciência dela o que ela sente e pratica.” 241 Ou seja, o poeta dá 

conta da Ideia, da essência da humanidade, representando as ações humanas, “a luta da 

vontade consigo mesma, tal como ela se encarna nos conflitos humanos” 242, revela Machado.  

Schopenhauer diferencia as diversas artes, também, a partir do predomínio de um dos 

dois elementos – o sujeito puro e a ideia – que compõem o prazer estético. Assim, a 

representação da Ideia de humanidade, objetivo da poesia, se dá de maneiras diferentes, 

segundo seus gêneros.  

Na poesia lírica – gênero subjetivo –, o poeta descreve os próprios sentimentos, mas 

como a arte expressa a essência, ao intuir próprios sentimentos, o poeta exprime a natureza 

íntima de toda a humanidade 243. Nos outros gêneros, o poeta é estranho ao assunto do poema. 

Na poesia épica, a subjetividade desaparece quase por completo, pois, uma vez que se localiza 

entre a lírica e o drama e é, essencialmente objetiva, traz também um elemento subjetivo 244; e 

no drama, tanto na quanto na comédia, “que é o gênero mais objetivo e, na maioria dos 

aspectos, o mais perfeito e difícil da poesia” 245, a subjetividade é totalmente suprimida. 

Apresentaremos a seguir a interpretação e o lugar especial, em relação às outras artes, 

que Schopenhauer confere à música, partindo de sua consideração: “Esta (a música) se 

encontra, por inteiro, separada de todas as demais artes.” 246  

A tese fundamental é que a música não é a reprodução, a repetição, ou a cópia de uma 

ideia, como nas outras artes, mas a cópia da própria Vontade, conforme registra Philonenko: 

“As artes tendem a expressar as ideias, atos nos quais se objetiva a vontade, mas a música 

expressa a vontade mesma” 247, ou, mais especificamente: “A “minha explanação apresenta a 

música como a cópia de um modelo que ele mesmo nunca pode ser trazido à representação” 
248, eis a concepção de Schopenhauer. Em síntese, a música: 
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(...) não é cópia do fenômeno, ou, mais exatamente, da objetidade adequada da 

Vontade, mas cópia imediata da Vontade e, portanto, expõe para todo físico o metafísico, para 

todo fenômeno a coisa em si. Em consequência, poder-se-ia denominar o mundo tanto música 

corporificada quanto Vontade corporificada. 249  

 

Vejamos o que significa essa concepção profundamente, original da música como 

conhecimento da coisa em si, o que subsidiará nosso entendimento sobre em que consiste 

esse conhecimento superior possibilitado pela arte suprema.  

Uma das principais propriedades da música, diz Philonenko, é realizar o conhecimento 

da vontade de modo “universal, preciso e íntimo” 250, o que pode ser compreendido por meio 

do desdobramento em duas instâncias, explica Machado 251. 

Em primeira instância, a música é uma linguagem universal, mais precisamente “uma 

linguagem universal cuja compreensão é ‘inata’.” 252 Ao reconhecer o efeito estético da 

música, Schopenhauer atribui a ela uma significação muito mais profunda, associada à 

essência íntima do mundo e de nós mesmos. Schopenhauer nota que, na música:  

 

Conhecemos nela não a cópia, a repetição no mundo de alguma Ideia dos seres; no 

entanto é uma arte tão elevada e majestosa, faz efeito tão poderosamente sobre o mais íntimo 

do homem, é aí tão inteira e profundamente compreendida por ele, como se fora uma 

linguagem universal, cuja distinção ultrapassa até mesmo a do mundo intuitivo. 253  

 

Schopenhauer faz questão de salientar, segundo Machado, que a universalidade da 

música se distingue da universalidade conceitual, da generalização dos conceitos, da 

abstração, das “formas extraídas da intuição”, pois ela dá “a universalidade da forma pura”, o 

“verdadeiro ser das coisas”, “o que há de metafísico no mundo físico”, a “quintessência da 

realidade”, o “ser sempre idêntico do mundo.” 254 

Em segunda instância, a música, mais fundamentalmente, é “uma linguagem íntima”, 

uma linguagem que expressa o ser íntimo, porque, em sua universalidade, expõe a 

profundidade do sentimento, como comenta Schopenhauer: 
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A música não é, como todas as outras artes, uma manifestação das ideias ou graus de 

objetivação da vontade, mas a apresentação direta da própria vontade. Daí provém sua ação 

imediata sobre a vontade, isto é, sobre os sentimentos, as paixões e as emoções do ouvinte, 

que ela rapidamente exalta ou transforma. 255 

 

Assim, o efeito da “maravilhosa arte dos tons” 256 é mais poderoso do que o das outras 

artes, já que estas falam de sombras, ao passo que aquela fala da essência. 

Machado explicita: “A música exprime os sentimentos em si, no que eles têm de 

formal, de abstrato, não uma determinada alegria, ou determinada dor, mas a alegria em si, a 

dor em si” 257. É uma fala dos sentimentos, das paixões, das emoções do homem, porém, 

apresentando sua essência, o que não significa que a música produz uma imitação dos 

sentimentos, tal como nós os vivemos – os sentimentos fenomenais –; ao contrário, ela 

exprime o sentimento puro, livre de toda representação, por meio do qual se remonta à 

vontade; ela exprime as emoções da própria vontade, e é capaz de exprimir, por seus próprios 

meios, cada movimento da vontade, cada sentimento.  

Ao se referir a uma sinfonia de Beethoven, Schopenhauer declara que ela nos faz 

ouvir: 

 

todas as paixões, todos os afetos humanos; alegria e tristeza, amor e ódio, terror e 

esperança, etc., e são expressos em nuances infinitos, mas sempre, de certo modo in abstracto 

e sem nenhuma particularização: trata-se somente da forma, sem a substância, como um 

mundo de puros espíritos sem matéria. 258 

 

Uma das maneiras como Schopenhauer explica esse aspecto metafísico de sua teoria é 

a partir das relações entre a consonância e a dissonância musicais, que constituem o aspecto 

físico da teoria, nos diz Machado 259. Essa caracterização física da música assim aparece em 

seu pensamento: 
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Uma sinfonia de Beethoven nos apresenta a maior confusão, fundada, portanto, sob a 

ordem mais perfeita, o combate mais violento que, no momento seguinte, se transforma na 

mais bela das harmonias: é a rerum concordia discors [a harmonia dissonante das coisas]. 260  

 

Cabe perguntar, sugere Machado, qual a relação dessa característica da música, como 

harmonia dissonante, com a problemática dos sentimentos, dos desejos, da vontade no 

homem. Schopenhauer explicita que a dissonância – o irracional – fornece a imagem das 

resistências opostas a nossa vontade e, ao contrário, a consonância – o racional – representa a 

satisfação da vontade. Isto é, as dissonâncias traduzem a luta entre forças hostis a nossa 

vontade, ao passo que as consonâncias traduzem as forças que a satisfazem 261. 

Por meio da melodia é, então, possível reconhecer, expressamente e de forma 

universal, a história mais íntima da Vontade consciente de si mesma, ou seja, a vida mais 

secreta, anelo, sofrimento e alegria, fluxo e refluxo do coração humano: 

 

Porém a melodia diz mais: narra a história secreta da Vontade, pinta cada agitação, 

cada esforço, cada momento seu, tudo o que a razão resume sob o vasto e negativo conceito de 

sentimento, que não pode ser acolhido em suas abstrações. // Por isso disse que a música é a 

linguagem do sentimento e da paixão. 262 

 

Da mesma forma, Platão já havia explanado que “o movimento da melodia imita as 

paixões da alma.” 263 

A essência do homem consiste em sua vontade se esforçar, ser satisfeita, e novamente 

se esforçar, incessantemente; sim, sua felicidade e bem-estar são apenas isto: que a transição 

do desejo para a satisfação, e desta para um novo desejo, ocorra rapidamente, pois a ausência 

de satisfação é sofrimento, a ausência de novo desejo é anseio vazio, langor, tédio. 

Justamente por isso a essência da melodia é um afastar-se, um desviar-se contínuo do tom 

fundamental, por diversas vias, não apenas para os intervalos harmônicos, mas também para 

os dissonantes e os extremos; contudo, sempre seguido de um retorno ao tom fundamental 264. 

Os desvios da melodia reproduzem, portanto, os desejos do homem:  
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A melodia é sempre um desvio da tônica por milhares de vias tortuosas e 

surpreendentes, até a dissonância mais dolorosa, para ao fim reencontrar o tom fundamental, 

que expressa a satisfação e o repouso da Vontade, depois do qual, entretanto, nada mais pode 

ser feito e cuja continuação produziria uma monotonia insípida e arrastada, correspondente ao 

tédio. 265 

 

A invenção da melodia e a revelação de todos os mistérios mais profundos do querer e 

sentir humanos constituem a obra do gênio. 

Schopenhauer considera, então, que a música, com suas consonâncias e dissonâncias, 

está intimamente ligada ao prazer e desprazer; ela “é capaz de exprimir todas as emoções do 

coração humano, isto é, da vontade, cujo resultado essencial é, em seus graus infinitos, o 

prazer e o desprazer” 266; ela “consiste, portanto, na perpétua sucessão de acordes que nos 

perturbam mais ou menos, isto é, que excitam nossos desejos, e de acordes que nos trazem, 

mais ou menos, calma e contentamento.” 267 

Curiosamente, Machado formula, Schopenhauer não relaciona a arte musical com a 

negação da Vontade: 

 

Quando se considera a relação estabelecida entre a consonância e a dissonância, por 

um lado, e os sentimentos humanos, por outro, não se encontra nenhuma alusão à 

problemática da negação artística da vontade, tão evidente em sua interpretação da tragédia, a 

ponto de se constituir como sua finalidade. 268 

 

Rosset, ao ver um caráter aprobatório do prazer musical em Schopenhauer – no 

sentido de que, na música, a vontade tem prazer em se contemplar, prazer que se deve a uma 

coincidência com sua essência –, salienta uma contradição entre a teoria da música de 

Schopenhauer e o conjunto de seu sistema pessimista, e aponta, ao mesmo tempo, sua 

diferença em relação à teoria de Nietzsche 269. 

A esse respeito, Machado lembra que Jean-Marie Schaeffer argumenta que, se a 

música é a expressão direta da vontade, e se ela sempre termina com uma consonância, 

portanto, com a expressão de uma satisfação, então a expressão da essência das coisas, em 
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vez de conduzir à negação da vontade de viver, leva à indiferença ou, mais provavelmente, a 

uma afirmação dessa vontade. Por conta dessa interpretação, Schaeffer considera a 

concepção schopenhaueriana da música pouco condizente com o pessimismo do pensamento 

de seu autor, e mais afinada com a filosofia de Nietzsche. Este, de fato, retoma a concepção 

schopenhaueriana da música, porém a concebe como independente da filosofia pessimista e a 

considera o emblema da autoafirmação da vontade de potência 270. 

Todavia, para Machado, na realidade, mesmo se a música não terminasse com uma 

consonância, com uma satisfação, “ela daria prazer, como a tragédia dá prazer, mesmo 

apresentando os sofrimentos dos indivíduos, mostrando assim o nada da existência.” 271  

Schopenhauer termina o capítulo dos Suplementos dedicado à música, afirmando que 

o conhecimento da essência da vontade que a música proporciona traz satisfação e 

apaziguamento 272. A música consiste em “movimentos da vontade transpostos para o 

domínio da pura representação” 273, e por isso, como toda arte, proporciona prazer.  

Mas, se isso é verdade, é preciso reconhecer que o prazer proporcionado pela música 

não advém da negação da vontade, como no caso da tragédia, o que levou Machado a afirmar 

que “em nenhum momento Schopenhauer relaciona a música com a negação da vontade” 274, 

ou seja, não há vínculo entre música e tragédia. 

Schopenhauer atribui um lugar de maior elevação ao compositor do que ao artista, ao 

dizer que, “no compositor, mais do que em qualquer outro criador, o homem é 

completamente separado e distinto do artista”, pois “o compositor manifesta a essência mais 

íntima do mundo, expressa a sabedoria mais profunda, numa linguagem não compreensível 

por sua razão: como um sonâmbulo magnético 275 fornece informações sobre coisas das 

quais, desperto, não tem conceito algum.” 276 

De acordo com Philonenko, talvez não seja exagerado afirmar que “a música é a 

metafísica do belo”, visto que possui “uma significação cósmica, não conhece limite e 
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podemos dizer que todas as demais artes constituem uma física, (...) enquanto que a música, 

em relação a elas, é uma metafísica.” 277 

Machado, de acordo com Philonenko, considera que esse é, exatamente, o ponto mais 

fundamental da teoria da música em Schopenhauer; daí ele infere que “a música é a 

verdadeira arte metafísica para Schopenhauer, é ela que realiza mais radicalmente a 

metafísica do belo” 278:  

 

(...) segue-se que a música, visto que ultrapassa as Ideias e também é completamente 

independente do mundo fenomênico, ignorando-o por inteiro, poderia, em certa medida, 

existir ainda que não houvesse mundo – algo que não pode ser dito acerca das outras artes. De 

fato, a música é uma tão IMEDIATA objetivação e cópia de toda a Vontade, como o mundo 

mesmo o é, sim, como as Ideias o são, cuja aparição multifacetada constitui o mundo das 

coisas particulares. 279 

 

Em síntese, as ideias são a objetivação adequada da vontade e a finalidade das artes é 

levar o homem a reconhecer essas ideias universais e eternas pelas quais a vontade se 

objetiva. As artes não objetivam a vontade diretamente, mas por intermédio das ideias. 

Entretanto, “a música expressa a Vontade mesma.” 280 Ela vai além das ideias, é 

independente do mundo fenomenal. A música não é uma arte como as demais, e seu fim é 

“ser uma melodia cujo texto é o mundo!” 281 

Mais adiante, ao trabalharmos a concepção de trágico em Schopenhauer, discutiremos 

o lugar fundamental que a contemplação estética ocupa em sua filosofia.  

Nosso próximo passo será destrinchar as noções de egoísmo, maldade e compaixão, 

componentes da ética schopenhauriana que serão úteis na discussão acerca da filosofia trágica 

de Schopenhauer.  

 

2.3.2  Ética: egoísmo, maldade e compaixão/ascese 

 

Na sua obra capital, o quarto momento determinante da espiral é intitulado “Livro 

quarto. Do mundo como vontade, conforme ponto de vista: chegando a conhecer-se a si 
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mesma, a vontade de viver se afirma, a seguir se nega” 282, denominado por Philonenko 

fenomenologia da vida ética, a elevação máxima.  

Cabe esclarecer o significado dessa expressão em Schopenhauer. Vejamos a distinção 

entre moral e psicologia. A moral diz o que deve ser; a psicologia diz o que é. Mas, “parece 

que há entre esses dois extremos um lugar para a reflexão sobre o fenômeno, captado em seu 

sentido em relação ao mundo.” 283  

A fenomenologia da vida ética não está baseada nem na ética pura nem na simples 

psicologia, ciência dos fatos, que não está autorizada a emitir nenhum juízo de valor. 

“Fundada numa metafísica que a corrobora no seu alcance teórico, tem um critério ignorado 

não só pela moral, como também, pela psicologia” 284, que se resume na máxima do Marquês 

de Vauvenargues de que “todos os grandes pensamentos procedem do coração.” 285 Essa 

máxima se converte em umas das máximas da filosofia de Schopenhauer, em que o 

movimento da espiral se refere a “um itinerário interno e moral” 286, e não a uma progressão 

dialética, como em Hegel ou Fichte.  

Sobre esse fundamento, a fenomenologia da vida ética tenta chegar a uma 

compreensão sui generis da vida humana. “O seu objetivo será descrever, submergir-se na 

aparência para fazê-la aparecer.” 287 J. H. Lambert (1728-1777), o suposto autor do termo 

“fenomenologia”, o traduziu por “doutrina da aparência”. Schopenhauer se aproxima desse 

sentido na medida em que considera a vida ética uma aparência em que o homem submerge 

guiado por palavras tão obscuras como “direito”, “justiça”, “o mal”, “o sofrimento”, etc. A 

ambição do filósofo “é fazer aparecer a aparência na aparência, com a finalidade de assinalar 

à vida ética o seu verdadeiro fim, que não é um fim, senão uma ausência de fim.” 288 

Mas, ainda cabe indagar: o que Schopenhauer chama de “a intenção da minha ética”? 

O que ele propõe na realidade? O autor responde que não se baseia em “nenhuma doutrina do 

dever, nenhum princípio moral universal, nenhum dever incondicionado.” 289 Vamos 

explicitar essa afirmação. 
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Schopenhauer, em O fundamento da moral, não propõe a palavra “fundamento” como 

“um princípio que é preciso obedecer, senão que delega à compaixão o fundamento das ações 

que julgamos morais.” 290 Para o filósofo, “seria insensato se contássemos com os nossos 

sistemas de moral para fazer homens virtuosos e nobres.”291 Há, portanto, uma recusa em 

apresentar um discurso edificante. Assim, na lenta ascensão da espiral, ao atingirmos “a 

última volta, temos a tarefa de descrever a vida humana, e depois elaborar uma 

fenomenologia da vida ética.” 292 Além de descrever, é preciso explicar, mas considerando a 

explicação um prolongamento da descrição.  

Ao abordarmos a questão da ética, isto é, a interpretação do agir humano, faz-se 

necessário levar em conta que, para o autor, as três potências ou motivações fundamentais das 

ações humanas, que impulsionam todos os outros motivos, são o egoísmo, a maldade e a 

compaixão/ascese. Além disso, para o filósofo, as ações de compaixão desinteressadas são o 

fundamento da moral 293. 

Ao nos propormos essa reflexão, deparamos com a seguinte problemática: como 

podem existir ações de compaixão no homem se a Vontade está em constante luta consigo 

mesma, incitando-o a ser o lobo do homem?  

Schopenhauer esclarece que, à medida que estiver envolvido no conhecimento 

baseado no princípio individuationis e se tiver uma disposição inata para a maldade, o homem 

pode oscilar do simples egoísmo até e extrema crueldade; a mesma elevação pode ocorrer na 

outra forma de conhecimento através do princípio individuationis que, conforme uma 

propensão, também inata, pode elevar-se da simples justiça até a compaixão:  

 

Se de um lado vimos o ódio e a maldade condicionados pelo egoísmo e este basear-se 

no conhecimento do princípio individuationis [forma do fenômeno], de outro encontramos 

como a origem e essência da justiça e, quando esta é levada ao mais elevado grau, do amor e 

da nobreza de caráter, justamente a visão através do princípio de individuationis, única que, ao 

suprimir a diferença entre o próprio indivíduo e os outros, torna possível, e elucida, a perfeita 

bondade de disposição, o amor desinteressado e o mais generoso auto-scrifício pelos outros. 
294 
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Assim, “o egoísmo, a maldade e a compaixão estão presentes em cada um de modo 

incrivelmente diferente” 295, e essa “diferença dos caracteres é inata e indelével.” 296 

Se a ética diz respeito à conduta do homem, vejamos a definição de homem, segundo 

Schopenhauer: 

 

O homem como objetivação perfeita da Vontade é, em conformidade com o dito, o 

mais necessitado de todos os seres. Ele é querer concreto e necessidade absoluta, é uma 

concretização de milhares de necessidades. Com estas, encontramo-lo sobre a face da terra 

abandonado a si mesmo, incerto sobre tudo, menos em relação à sua carência e miséria. 297 

 

Portanto, o homem é definido com as mesmas características presentes na Vontade. 

Isso porque, como já vimos, ele é fenômeno da Vontade e, como tal, o fenômeno não pode ser 

diferente da sua essência. Se a Vontade é um querer a vida, o homem é um querer concreto. 

Se a Vontade não se satisfaz, assim também ocorre com o homem. As suas necessidades são 

absolutas. Daí, como já foi dito, que “a essência do homem consiste em sua vontade se 

esforçar, ser satisfeita, e novamente se esforçar, incessantemente (...).” 298 As exigências 

imperiosas se anunciam todos os dias ao homem, que, com vigilância, “com passo cuidadoso, 

tatear angustiante, segue o seu caminho, enquanto milhares de acasos, milhares de inimigos 

lhe preparam emboscadas.” 299 

Se o homem é esse querer concreto no mundo, suas ações justas ou injustas não são 

passíveis de reflexão a partir de máximas absolutas, ou seja, uma máxima composta de 

conceitos abstratos não tem força suficiente para produzir, nos indivíduos, uma ação justa ou 

injusta, correta ou incorreta. 

Ao nos remeter à história da humanidade, Schopenhauer aponta que o homem “assim 

já caminhava no estado selvagem, assim caminha na vida civilizada; não há segurança alguma 

para ele.” 300 E evoca os versos de Lucrécio: “Ah, em que trevas da existência, em que 

grandes perigos, / É a vida despendida, pelo tempo em que dura.” 301 

A fundação da ética “tem, antes, de ser algo que exige pouca reflexão, ainda menos 

abstração e combinação, algo que, sendo independente da cultura do intelecto, fale a todos os 
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homens até mesmo o mais tosco (...).” 302 Para ele, a reflexão ética só pode se dar a partir da 

vida real, da realidade intuitiva do homem. 

O fundamento da ética humana, portanto, deve partir de “algo existente, efetivo e 

demonstrável” 303, ou seja, da realidade empírica. A moral deve ser tomada como fenômeno, 

algo que aparece na experiência humana. Após essa consideração, a moral deve ser abordada 

na sua “significação metafísica, quer dizer, ir além do mero fenômeno das coisas e, assim, de 

toda a possibilidade da experiência, estando, portanto, em íntima relação com toda a 

existência do mundo e com o destino do homem” 304. Isso significa que a ética e a questão da 

moral devem ser explicadas “no ser em si das coisas.” 305 

No tocante ao destino, Schopenhauer alerta que “o último cume a que em geral acede 

o significado da existência é indubitavelmente o ético” 306, pois é inegável o fato de que o 

caminho dos pensamentos de um homem que se aproxima da morte toma uma “direção moral, 

e ele se esforça em fechar a conta sobre o curso consumado da vida por meio de 

considerações morais.” 307  

O filósofo, então, nos transporta para os testemunhos dos gregos antigos, os quais são 

de suma importância, pois ainda não estão sob a influência cristã. Traz a lume uma passagem 

do legislador Zaleukos, que provém de um pitagórico: 

 

Tem de se ter diante dos olhos aquele ponto do tempo em que cada um tem de deixar 

a vida. Pois todos os que devem morrer serão tomados pelo remorso assim que pensarem nos 

atos injustos que cometeram e serão tomados pelo desejo de ter agido justamente em todos os 

casos. 308 

 

Penetrar no fundamento da moral pela via da realidade empírica exige coragem, diz 

Schopenhauer, devido à forte disposição humana para o egoísmo e o ódio. Não por acaso, por 

um lado, muitos filósofos optaram por dar um salto em direção a explicações abstratas sobre a 

moral, bem distantes da realidade. Por outro, muitos dos que se detiveram apenas na realidade 

empírica trazem uma visão cética sobre a existência de verdadeiras ações compassivas 
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desinteressadas e alegam que não passam de uma domesticação do egoísmo e da maldade do 

gênero humano. 

Em conformidade com sua definição de Vontade e de homem, para Schopenhauer “a 

motivação principal e fundamental, tanto no homem como no animal, é o egoísmo.” 309 O 

egoísmo pertence ao seu íntimo mais profundo, pois se a Vontade é querer, o seu fenômeno – 

o homem – também o é.  

O egoísmo é definido como “o ímpeto para a existência e o bem-estar” 310, segundo o 

interesse próprio de cada um, fundamentado no princípio de individuationis, forma do 

fenômeno. O egoísmo do homem, de acordo com sua natureza, é sem limites, é colossal, e o 

homem quer conservar sua existência e seu bem-estar, incondicionalmente, a todo custo e a 

qualquer preço, e nunca se coloca uma medida suficiente.  

O egoísmo pode levar “a todas as formas de crimes e delitos, mas os prejuízos e as 

dores causados a outrem são para si um mero meio e não um fim, aí entrando de modo apenas 

acidental.” A máxima do mais extremo egoísmo é: “Não ajudes a ninguém, mas prejudica a 

todos, se acaso fores levado a isso.” 311 

Schopenhauer comenta que esse egoísmo envereda na direção de o homem se julgar o 

centro do mundo. Por isso, para ele, o que provém do egoísmo é considerado “motivações 

antimorais” 312, e o “egoísmo é a primeira e mais importante potência, embora não seja a 

única, que a motivação moral tem de combater.” 313 O interesse próprio, para Schopenhauer, 

aniquila o valor moral da ação, e é o critério para uma antimoral. 

Como o egoísmo persegue incondicionalmente o seu fim, em seu clímax se manifesta 

como maldade, que habita o homem, e na sua progressão, ao menos no pensamento, 

encontramos na ordem do dia, para a incontável multidão de indivíduos, a “guerra de todos 

contra todos” – e para a desgraça de todos, como anuncia Hobbes no seu Leviatã.  

A fonte capital da maldade é a inveja, implacável e venenosa: “Não resta ao invejoso 

qualquer esperança e, ao mesmo tempo, é a mais vil, porque ele odeia o que deveria amar e 

odiar.” 314 Para Schopenhauer, entretanto, “sentir inveja é humano, mas gozar alegria maligna  
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é diabólico.” 315 A máxima da maldade é: “prejudica a todos que puderes.” 316 Porém, na 

prática, inveja e prazer com a desgraça alheia se tornam maldade e crueldade em que, 

diferentemente do egoísmo, a dor do outro é o fim em si: “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.” 317 

Passemos agora para a discussão do conceito de compaixão, relacionando-o com a 

realidade empírica. Assim Schopenhauer a define: 

 

A participação totalmente imediata, independente de qualquer outra consideração, no 

sofrimento de um outro e, portanto, no impedimento ou supressão deste sofrimento, como 

sendo aquilo em que consiste todo o contentamento e todo o bem-estar e felicidade. Esta 

compaixão sozinha é a base efetiva de toda a justiça livre e de toda a caridade genuína. 318 

 

Schopenhauer esclarece que o fenômeno da compaixão só é possível por meio de um 

processo em que “eu me identifique com o outro, quer dizer, que aquela diferença total entre 

mim e o outro, sobre a qual repousa justamente o meu egoísmo, seja suprimida pelo menos 

num certo grau (...) através do conhecimento que tenho dele.” 319 Já que não me é possível 

entrar na pele do outro, concretamente, então, só por meio do conhecimento que tenho dele na 

minha cabeça é que posso me identificar com ele, na medida em que minha ação anuncie 

aquela diferença como suprimida. Isso pressupõe, necessariamente, que eu sofra com o mal-

estar do outro, “sinta seu mal como se fora o meu e, por isso, queira seu bem como se fora o 

meu próprio.” 320  

Na compaixão, a diferença entre os indivíduos é apagada por intermédio da 

participação desinteressada no sofrimento alheio. É por isso que a compaixão é “amor puro”, 

pois, no momento da ação moral – a compaixão –, o agente está purificado de todo princípio 

individuationis, portanto, do egoísmo que é a motivação natural de todo homem321. A 

compaixão é, depreende-se, o fundamento da moral na medida em que, como realidade 
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empírica, suprime o sofrimento alheio de modo desinteressado. Sua máxima é: “Não 

prejudiques a ninguém, mas ajuda a todos quanto puderes.” 322 

Vale enfatizar que, embora seja o fundamento da moral, a motivação fundamental, a 

compaixão não é capaz transformar um homem de coração de pedra em compassivo, visto que 

o conceito de caráter é definido como uma qualidade da coisa em si, da Vontade. Em toda a 

parte, a essência fundamental, no campo moral, intelectual e físico é o inato. Mais adiante 

veremos que, “em toda a parte, a arte só pode auxiliar.” 323 Por conseguinte, o nosso caráter 

manifesto na vida cotidiana é determinado pelo caráter inteligível, qualidade fora do tempo e 

do espaço.  

Schopenhauer não perde o fôlego ao elencar diversos pensadores condizentes com esta 

noção inata de caráter. Cita Sêneca pelas palavras do educador Nero que diz “Velle non 

discutir” – “Não se pode aprender o querer” 324. Já o pai da ética, Sócrates, afirma, segundo a 

indicação de Aristóteles, que “não está em nosso poder sermos bons ou maus” 325, e o próprio 

Aristóteles, em Ética a Nicômaco, ao expressar que “todo o mundo admite, com efeito, que 

cada tipo de caráter pertence a seu possuidor, de qualquer modo, por natureza: pois somos 

justos, temperantes ou fortes e assim por diante desde o momento de nosso nascimento.” 326   

Schopenhauer chega a dizer que “até mesmo a doutrina originária do cristianismo 

aprova este modo de ver”, conforme citação da passagem de Lucas, capítulo 6, do Sermão da 

Montanha: “O homem bom produz o bem do bom tesouro de seu coração, e o homem mau 

produz o mal do mau tesouro do seu coração” 327, precedida pela imagem do fruto que sempre 

sai de acordo com a árvore.  

Ele nos lembra de que Platão investiga, minuciosamente, no Mênon se é possível 

ensinar a justiça, e chega ao resultado de que “Aretè àn eín oúte physei oúte didaktón; Allà 

theía moíra paragignoméne áneu nou, ois an paragígnetai”, isto é, “a virtude, areté, não é 

nem inata nem ensinável, mas é distribuída pela sorte divina e sem entendimento àqueles que 

foram sorteados.” 328 Para os antigos, a Moira, heimarméne, o acaso, é o elemento responsável 

por nosso caráter.  
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Assim, Schopenhauer confirma que “cada um é aquilo que é, como que por ‘graça 

divina’, por ‘jure divino’, por theía moira [escolha divina].” 329 Ou seja, o acaso está presente 

na vida dos homens desde o nascimento e rege seu destino.  

A ciência ética tampouco pode pretender mudar o caráter, o que seria uma contradição, 

uma vez que é impossível a ciência, que surge no tempo e no espaço, pretender mudar algo 

que está fora do tempo e do espaço. 

Assim, o egoísmo quer o próprio bem, a maldade quer o mal alheio e a compaixão 

quer o bem-estar alheio. 

Já viemos nos encaminhando para a compreensão de como o homem pode atingir a 

ascese. Portanto, vejamos agora como Schopenhauer apresenta tal conceito: 

 

Sob, o termo, por mim já amiúde empregado, de ASCESE, entendo no seu sentido 

estrito essa quebra PROPOSITAL da Vontade pela recusa do agradável e a procura do 

desagradável, mediante o modo de vida penitente voluntariamente escolhido e a autocastidade, 

tendo em vista a mortificação contínua da Vontade. 330 

 

A visão do homem através do princípio de individuação possibilita que sua compaixão 

aceda à completa negação da Vontade. Porém, isso é acessível somente quando o 

conhecimento imediato, por meio do princípio mencionado, atinge um grau elevado em 

determinado ser humano, a ponto de ele não mais considerar diferença alguma entre a sua 

pessoa e todo o mundo ao seu redor.  

Essa identificação do indivíduo com o mundo só ocorre após a consciência de que 

todo o ser a sua volta também sofre como ele. Por isso, “conhece o todo, apreende o seu ser e 

encontra o mundo entregue a um perecer constante, em esforço vão, em conflito íntimo e 

sofrimento contínuo. Vê, para onde olha, a humanidade e os animais sofredores. Vê um 

mundo que desaparece” 331 porque tudo isso agora é, para ele, tão próximo, como o é para o 

egoísta a própria pessoa: 

 

(...) isso ocorre devido ao fato de na fantasia nos colocarmos vivamente no lugar do 

sofredor, ou, também mirarmos em seu destino a sorte de toda a humanidade, 
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consequentemente antes de tudo a nossa; portanto via um longo desvio, sempre choramos de 

novo por nós mesmos, somos nosso próprio objeto de compaixão. 332 

 

O reconhecimento da essência em si das coisas, portanto, do todo – permite que o 

homem se veja em todos os lugares ao mesmo tempo, “e se retira. – Sua Vontade se vira; ela 

não mais afirma a própria essência espelhada no fenômeno, mas a nega. O acontecimento, 

pelo qual isso se anuncia, é a transição da virtude à ASCESE” 333, que culmina com uma paz 

inabalável, celestial. Esse é o modo de vida do asceta, nos diz Schopenhauer: 

 

Esse homem reconhece em todos os seres o seu íntimo, o seu verdadeiro si mesmo, e 

desse modo tem de considerar também os sofrimentos infindos de todos os viventes como se 

fossem seus: assim, toma para si mesmo as dores de todo o mundo; nenhum sofrimento lhe é 

estranho. (...) tudo lhe é igualmente próximo. 334 

 

Daí nasce, no homem, uma repulsa pela essência da qual seu fenômeno é a expressão, 

uma recusa da Vontade de vida, núcleo e essência de um mundo povoado de penúria e 

precariedade. O homem renega a Vontade, cessa de querer algo, evita atar sua vontade a 

alguma coisa, procura estabelecer em si uma grande indiferença por tudo e desmente seu 

corpo: não quer satisfação sexual alguma, sob nenhuma condição – primeiro passo da ascese. 

Mas a natureza assevera que, caso essa máxima se tornasse universal, o gênero humano se 

extinguiria. 

Esse conhecimento do todo, para Schopenhauer, acaba por proporcionar um quietivo, 

a supressão da vontade, ou seja, uma repulsa pela Vontade de vida em cuja essência o 

sofrimento é contínuo. Como já vimos, a afirmação da vontade de vida, fundamentada no 

querer, conduz o homem, por meio de seu corpo, a sempre realizar esse querer. Isso ocorre 

porque o seu conhecimento está baseado no princípio de individuação. Porém, a negação da 

vontade de vida, sustentada na supressão do querer, se dá por meio da ascese, em que aquele 

que conhece a essência do mundo quer mortificar a vontade de seu corpo, como forma de 

recusa à essência da Vontade, contínuo sofrimento. 

Como fato empírico na realidade, verificamos que a ascese dá origem às 

manifestações de castidade, de penitência, do jejum, do autoflagelo e da autopunição, todas 
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expressas e evidenciadas na vida dos santos, de todas as épocas e de todos os lugares, no 

Oriente e no Ocidente, com o intuito de mortificar, propositadamente, a Vontade.  

Contudo, permanece um conflito, uma contradição. Embora a ascese seja uma quebra 

proposital da Vontade, aquele que chega a conhecer a essência da Vontade, pois olha através 

do princípio de individuação, continua em luta consigo mesmo, visto que seu corpo não 

pereceu e persiste em impulsioná-lo a ver o mundo não por meio do princípio de 

individuação, mas sim em conformidade com ele. 

Na ascese, da mesma forma como ocorre na compaixão, Schopenhauer não se refere a 

possíveis mudanças de caráter, o que não cabe para o homem, e sim a duas formas de 

conhecimento, uma conforme o princípio individuationis e, outra, através do princípio 

individuationis. 

Essa evidência nos remete diretamente ao conceito de liberdade humana, fundamental 

na ética de Schopenhauer e distinto do livre-arbítrio, e à questão: se a Vontade é um ímpeto 

cego, que sempre quer, como a compaixão e a ascese podem ser realidades no homem, que é 

fenômeno da Vontade? Essa indagação nos conduz a outras: seria o conceito de Vontade 

contraditório? Teria mesmo o homem acesso à liberdade perante a Vontade? Isso denotaria 

uma dúvida: a Vontade, que é seu fundamento, é realmente cega? E, portanto, haveria uma 

contradição do conceito de homem em Schopenhauer?  

Para Schopenhauer, “em verdade, a liberdade propriamente dita [...] [é] a 

independência do princípio de razão.” 335 O autor acrescenta que a liberdade pertence “tão 

somente à Vontade como coisa em si, e não ao seu fenômeno, cuja forma essencial em toda 

parte é o princípio de razão, o elemento da necessidade.” 336  

Assim, no fenômeno homem, quando a compaixão e a ascese entram em movimento, a 

Vontade permanece livre não para contradizer-se a si mesma, isto é, não para transformar-se a 

si mesma em não querer, e sim porque a Vontade é, como já vimos, além do tempo e do 

espaço – portanto, livre na forma de conhecimento de si mesma, a ponto de poder negar-se, no 

fenômeno homem. 

Lembramos mais uma vez que, para Schopenhauer, a compaixão e a ascese não são 

provenientes de uma mudança de caráter, qualidade da Vontade, mas de uma mudança de 

conhecimento, isto é, “de uma forma modificada de conhecimento.” 337 Pois, para 

Schopenhauer, o caráter do homem é inato, conforme nos diz Oswaldo Giacóia Junior: 
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Através do caráter inato de cada homem, os fins em geral, em direção aos quais ele 

tende invariavelmente, estão determinados já em sua essência; os meios aos quais ele recorre 

para aí chegar estão determinados em parte pelas circunstâncias exteriores, em parte pela 

concepção que ele tem das mesmas, cuja exatidão depende, por sua vez, do entendimento e da 

formação que ele possui. Como resultado final, temos a sucessão de seus atos isolados, 

portanto, o conjunto do papel que ele deve desempenhar no mundo. 338 

 

Então, quando Schopenhauer diz que “não apenas a Vontade em si, mas até mesmo o 

homem devem ser denominados livres, e assim diferenciados de todos os demais seres” 339, 

essa afirmação deve ser assim compreendida: se não há mudança de caráter, o homem não 

pode produzir a sua liberdade, e esta somente pode aparecer no estado de ascese quando o 

ascético conhece a essência da Vontade, que é querer, e entra no estado de santidade. Desta 

forma, a liberdade da Vontade faz o fenômeno homem se contradizer a si mesmo, em face de 

que, por ser fenômeno, o homem está condenado a querer não querer mais. 

Philonenko nos brinda com uma interpretação esclarecedora a respeito do destino 

heroico da vontade, na filosofia schopenhaueriana. Para o autor, Schopenhauer se vê diante de 

um heroísmo, de um nó górdio, ao afirmar que um dos níveis de consciência humana na 

presença da morte é a vontade que supera a angústia, o que o leva a retomar a teoria da 

liberdade. O problema parece ter sido resolvido com o estabelecimento de uma distinção entre 

o caráter empírico, submetido como todos os fenômenos ao princípio de razão, portanto, à 

necessidade, e o caráter inteligível, ser profundo do homem, intemporal e grundlos como a 

vontade 340.  

Enfatiza Philonenko que Schopenhauer sabe que parece haver nesse destino teórico 

uma contradição entre a ideia de caráter inteligível, que é pessoal, e a tese segundo a qual a 

individualidade não tem sentido senão no marco do princípio de individuação e do tempo 

como princípio indivituationis. A preocupação de Schopenhauer estaria voltada para o 

enfoque ético, e, quer se trate de vontade heroica, quer se trate de qualquer outra forma de 

liberdade concebível, o problema capital está no papel atribuído à consciência no agir humano 
341.  

                                                 
338 Apud Oswaldo GIACÓIA JR., A filosofia de Schopenhauer, p. 8. 
339 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 373. 
340 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 259. 
341 Idem, Ibid., p. 259. 
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Acompanhemos a reflexão de Philonenko ao dizer que “o intelecto só pode 

compreender a decisão, não pode adotá-la.” 342 E, mais ainda, “para compreender a vontade é 

preciso pensar.” 343 Schopenhauer afirma que “o intelecto só pode esclarecer a natureza dos 

motivos por todos os lados e cantos.” 344 Portanto, “a vontade já não está, por assim dizer, 

ocultada pelo intelecto que recebe uma função, que, como veremos, é muito honrosa.” 

Philonenko salienta que esse “procedimento até a resolução da ilusão poderia depender da 

fenomenologia, mas (...) se infere antes da metafísica, embora as duas orientações amiúde se 

confundam. A sua justificação é, sem dúvida, de natureza ontológica, sem discussão.” 345  

O ser do homem, seu esse, é a vontade, concentrada, no que lhe diz respeito, no seu 

caráter inteligível, ele próprio fora do tempo; e dessa raiz metafísica se infere o operari, os 

atos que vemos no tempo, ou seja, “operari sequitur esse.” 346 

“O ato deriva do ser e não o ser, do ato.” Desse bloco indiviso do esse surgem no 

tempo ações, vacilações, que podem, de fato, servir de fundamento para a ilusão do livre-

arbítrio. Philonenko metaforiza que o livro da contabilidade da vida “é estabelecido não antes 

da ação, senão depois de uma inteligência que se parece com um escrivão. O intelecto calcula 

o ato, mas uma vez já realizado.” 347  

Na metafísica de Schopenhauer, em primeiro lugar queremos, depois julgamos a nossa 

decisão boa (ou não). Portanto, o conhecimento vem depois da vontade e tem como tarefa 

meditar sobre a decisão tomada, mas não é capaz de prepará-la. Entretanto, a disputa entre 

vontade e intelecto vai mais longe.  

Para Schopenhauer é impossível fazer do ato, do operari, uma essência. Philonenko 

admite que é possível considerar o homem a sua própria obra, desde que se entenda “que o 

homem se constitui metafisicamente no ato transcendente da sua vontade” 348, ou seja, “eu 

digo: é a sua própria obra, e antes de todo conhecimento; o conhecimento chega depois a 

esclarecer o trabalho feito.” 349 É por isso que Schopenhauer precisa que “o homem não tem, 

                                                 
342 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 262.  
343 Idem, Ibid., p. 262.  
344 Idem, Ibid., p. 262. 
345 Idem, Ibid., p. 262. 
346 Idem, Ibid., p. 262. 
347 Idem, Ibid., p. 262. 
348 Idem, Ibid., p. 263. 
349 Apud Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 263. 
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pois, que deliberar se chegará a ser tal ou qual nem se chegará a ser outro diferente do que ele 

é; ele é o que é uma vez por todas.” 350 

Para Philonenko, essa consideração de Schopenhauer é extremamente rica por trazer 

“à luz a evidência do estilo”, dado ao mesmo tempo na dimensão metafísica e 

fenomenológica. Ele declara: “Em todas as nossas caminhadas encontra-se um ritmo, uma 

melodia, que anuncia ao observador menos advertido um modo de ser primordial, uma 

evidência indiscutível”, que anuncia uma “aura musical que nos define.” 351 

O pensamento do autor de O mundo não é uma filosofia da ação, e, portanto, a 

liberdade não consiste num poder fazer ou não fazer, “mas em ser uma pessoa, um estilo.” 352 

E Philonenko prossegue: “É uma ideia profunda: o que seria a liberdade se fôssemos, em 

tudo, semelhantes a autômatos?” 353 E, para não se desdizer, Schopenhauer distingue que “o 

homem é um produto industrial – porém, ao interiorizar-se, descobre que, ao menos em certo 

sentido é único.” 354 

E, como se dá essa singularidade? Para Schopenhauer, a vontade, expressão do caráter 

inteligível, corresponde ao desejo. E “esse desejo não é impessoal; surgindo no homem 

enquanto é ‘de alguma forma’ uma ideia, não deixa de ter uma cor íntima e se acha oposto em 

todos os casos a uma razão prática anônima.” 355 

Philonenko aponta, então, os desdobramentos da operação de Schopenhauer, que: 

 

transforma radicalmente a função do conhecimento e do intelecto. Longe de ser esta 

potência vazia que oscila entre o sim e o não, antes de determinar a vontade, se verá que se lhe 

confia uma tarefa tão difícil como exultante: ensinar à vontade qual é sua essência e, por 

exemplo, mostrar-lhe a sua cegueira ou a sua falsa pretensão de não ser não só mais do que o 

desejo, senão que de diferir dele por natureza. 356 

 

Por fim, Philonenko sublinha que pode, então, identificar a razão pela qual o Livro 

Quarto de O mundo foi redigido de maneira indagativa. E finaliza que “no fundo, o que 

                                                 
350 Apud Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 263. 
351 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 264. 
352 Idem, Ibid., p. 264. 
353 Idem, Ibid., p. 264. 
354 Idem, Ibid., p. 264. 
355 Idem, Ibid., p. 264. 
356 Idem, Ibid., p. 265. 
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Schopenhauer espera do conhecimento não é que predetermine a vontade, mas que aja como 

um poder capaz de desenganar-nos.” 357 

 

 

2.4 Trágico na filosofia moderna e em Schopenhauer 

 
 

Para a compreensão do surgimento do trágico na filosofia moderna 358 partiremos da 

afirmação contida na abertura da Introdução do livro Ensaio sobre o trágico, de Szondi, em 

que se lê: “Desde Aristóteles há uma poética da tragédia; apenas desde Schelling, uma 

filosofia do trágico.” 359  

Já mencionamos que o trágico, em suas raízes gregas, se originou da tragédia ática e 

era influenciado pela Poética, de Aristóteles. Esse escrito sobre o ensino da criação poética 

determina os elementos da arte trágica e, portanto, “seu objeto é a tragédia, não a ideia de 

tragédia”, nem “o exame do fenômeno trágico” 360, aponta Szondi. Assim, até hoje, os 

conceitos de tragicidade, Tragik, e de trágico, Tragisch, permanecem fundamentalmente 

alemães, salienta Szondi 361. 

A poética da época moderna passa a se basear, essencialmente, na poética clássica de 

Aristóteles, chamada também de “análise poetológica da tragédia”, quer seja para ampliá-la, 

modificá-la ou criticá-la. 

Em face dessa poderosa tradição de uma poética da tragédia, a partir de Aristóteles, 

Szondi ressalta que “sobressai como uma ilha a filosofia do trágico” 362, fundada por 

Schelling, e que dominará a filosofia posterior a 1800, no caso das tragédias anteriores a essa 

teoria. 

Temos assim, segundo Szondi, a existência de dois pontos de vista profundamente 

diferentes sobre a tragédia: a poética da tragédia e a filosofia do trágico. A tradição da poética 

da tragédia, cujos representantes são Aristóteles, Pierre Corneille e Lessing, com seu ponto de 

vista formal e classificatório, não considera a tragédia expressão de um tipo de visão de 

                                                 
357 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 265. 
358 A palavra “moderna” é tomada para designar a época que se inicia, no final do século XVIII e início do 
século XIX, com a ruptura introduzida na filosofia por Kant e os pós-kantianos. Cf. Roberto MACHADO, 
Poética da tragédia e filosofia do trágico, p. 8. 
359 Peter SZONDI, Ensaio sobre o trágico, p. 23. 
360 Idem, Ibid., p. 23. 
361 Idem, Ibid., p. 24. 
362 Idem, Ibid., p. 24. 
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mundo, ou de sabedoria que a modernidade chamará de trágica. É exatamente por isso, afirma 

Machado, que para Szondi somente com Schelling temos o nascimento de uma filosofia do 

trágico: “uma reflexão sobre o fenômeno trágico, sobre a ideia de trágico, sobre as 

determinações do trágico, sobre o sentido do fenômeno trágico, sobre a tragicidade.” 363  

Na transição do século XVIII para o século XIX, a reflexão estética idealista, 

intimamente ligada aos ideais do romantismo, que considera a arte a expressão maior do 

espírito humano, abre uma nova perspectiva na arte poética e instaura um novo gênero da 

poética, a “poética filosófica” 364, pensada como filosofia da arte.  

Essa poética filosófica procura refletir sobre os conceitos de cada gênero, como o belo 

e o próprio trágico, que, numa dimensão filosófica, são pensados como uma estrutura 

dialética, diferentemente da poética clássica, preocupada em definir os gêneros literários e 

determinar suas leis formais. Os filósofos idealistas passam, então, a pensar as tragédias numa 

relação dialética entre o absoluto e o individual, entre o divino e suas manifestações, entre o 

universal e o particular, etc., ou seja, privilegiam a reflexão sobre a essência do trágico, em 

detrimento do efeito catártico da compaixão e do terror, característico da poética aristotélica 
365. 

Machado acrescenta que, num período anterior à análise poética idealista, já havia um 

movimento de valorização da cultura grega que desperta uma retomada de questões relativas à 

Grécia antiga, como a arte e o mito gregos, que exercerão influências marcantes na arte e na 

cultura alemãs:  

 

É na sequência desse movimento cultural de valorização do ideal grego de beleza e da 

necessidade de sua retomada pela arte alemã – movimento que se inicia com Winckelmann e 

tem Goethe como principal expoente –, que nasce, principalmente, a partir de Schelling (...) 

uma reflexão sobre a essência do trágico, relativamente independente da forma da tragédia. 366 

 

Mas, é somente com a poética filosófica que surge uma transformação na análise 

poética da tragédia, em que a tragédia migra de uma análise normativa para uma reflexão em 

que o trágico se instaura como um problema filosófico, fundando a filosofia do trágico. 

                                                 
363 Roberto MACHADO, Poética da tragédia e filosofia do trágico, pp. 42-43. 
364 Pedro SÜSSEKIND, Prefácio, p. 16. 
365 Cf. Pedro SÜSSEKIND, Prefácio, p. 17; Cf. também Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de 
Freud, p. 137. 
366 Roberto MACHADO, Poética da tragédia e filosofia do trágico, p. 22. 
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Para Machado, como “construção eminentemente moderna” 367, a originalidade dessa 

reflexão filosófica se encontra no fato de o trágico aparecer “como uma categoria capaz de 

apresentar a situação do homem no mundo, a essência da condição humana, a dimensão 

fundamental da existência” 368, inaugurando uma teoria sobre o trágico.  

Assim, “em sua trajetória da poética da tragédia para a filosofia, o trágico passa de um 

conceito que define um gênero literário e suas especificações para um conceito que descreve a 

condição humana, significando a existência” 369, salienta Patitucci. 

O marco histórico estabelecido por Szondi é utilizado por Machado para se referir ao 

advento da modernidade e ressaltar a novidade introduzida pela filosofia no final do século 

XVIII, ao refletir sobre a tragédia de modo inovador em relação à atitude poética clássica 

tradicional de Aristóteles. 

Uma característica importante dessa reflexão sobre o trágico, talvez, é a proposta de 

uma interpretação ontológica da tragédia, afirma Machado. Assim, “quando se fala de 

pensamento filosófico moderno sobre a tragédia, ‘filosófico’ tem o sentido forte de 

‘ontológico’, isto é, a tragédia diz alguma coisa sobre o próprio ser, ou a totalidade dos entes, 

a totalidade do que existe.” 370 

Alguns comentadores, como Lacoue-Labarthe e Jacques Taminaux, cada um sob uma 

angulação própria, expõem que, apesar das diferenças de posição dos artistas e filósofos que 

estudam a tragédia desde o final do século XIII, e que tentaram formular uma interpretação 

mais ou menos original, há uma continuidade presente nessas leituras propostas: o fato de 

considerarem a tragédia grega como documento ontológico, ou seja, como referida ao ser dos 

entes em sua totalidade. Segundo Machado:  

 

Assim, para o pensamento do trágico, em geral, o mythos – o enredo, a intriga, a 

fábula – da tragédia não é político, não trata propriamente da interação entre os homens e dos 

perigos que a ameaçam; é ontológico, no sentido de que a tragédia imita, apresenta a obra do 

próprio ser, entendido seja como identidade, espírito, vontade, unidade, etc. 371 

 

A outra característica, após a aceitação do caráter ontológico da interpretação 

filosófica da tragédia na modernidade, é a demarcação dos aspectos essenciais dessa 

                                                 
367 Roberto MACHADO, Poética da tragédia e filosofia do trágico, p. 42. 
368 Idem, Ibid., p. 42. 
369 Ana Claudia A. PATITUCCI, O homem trágico de Freud, p. 137. 
370 Roberto MACHADO, Poética da tragédia e filosofia do trágico, p. 44. 
371 Cf. Roberto MACHADO, Poética da tragédia e filosofia do trágico, p. 44. 
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concepção ontológica, a saber, a questão da oposição, da contradição, do antagonismo ou da 

dualidade de princípios – expressões mais ou menos sinônimas –, e da harmonia, da 

conciliação, da resolução da contradição. Machado afirma que “esse privilégio da contradição 

liga o trágico à dialética” 372, porém, ressalta, “isso não é uma unanimidade entre os 

pensadores do trágico.” 373 

Lesky, a partir da definição de Goethe, pensa a “contradição trágica como uma 

antinomia radical” 374 ao afirmar: 

 

Qualquer tentativa para determinar a essência do trágico deve necessariamente partir 

das palavras que, a 6 de junho de 1824, disse Goethe ao Chanceler Von Müller: “Todo o 

trágico se baseia numa contradição inconciliável. Tão logo aparece ou torna possível uma 

acomodação, desaparece o trágico.” Eis o fenômeno que nos esforçamos para compreender a 

partir de suas raízes. 375 

 

Lesky acrescenta que a determinação dos polos contrários antinômicos fica em aberto, 

pois ela cabe “para todo o campo do trágico, tanto na obra de arte, quanto na vida real” 376, o 

que evidencia a natureza complexa e a impossibilidade de encontrar uma essência do trágico. 

No entanto, Machado alerta para a diversidade de concepções sobre o trágico na 

filosofia, da mesma forma como Jaeger afirma que cada poeta ateniense possui uma 

concepção própria de trágico. Para o autor, o estabelecimento da essência do trágico, tema de 

interesse dos filósofos idealistas e de Szondi, é problemática, visto que, embora se deva “a 

Kant a ideia de que a contradição era fundamental” 377 – a antinomia kantiana 378 –, cada 

filósofo idealista trabalha diversamente com as noções kantianas, ao tentar completá-las, quer 

seja as ultrapassando, quer seja as radicalizando. Assim, as reflexões dos vários pensadores 

sobre a tragédia produzem diferentes concepções sobre o trágico. 

                                                 
372 Roberto MACHADO, Poética da tragédia e filosofia do trágico, p. 47. 
373 Idem, Ibid., p. 48. 
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375 Albin LESKY, A tragédia grega, p. 21. 
376 Idem, Ibid., p. 31. 
377 Roberto MACHADO, Poética da tragédia e filosofia do trágico, p. 48. 
378 A tragédia foi vista como modelo de solução ao que Kant chama de “antinomia”, no segundo capítulo – “A 
antinomia da razão pura” –, do Livro Segundo da “Dialética transcendental”, da Crítica da razão pura. Cf. 
Roberto MACHADO, Poética da tragédia e filosofia do trágico, p. 48. 
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Szondi, na “esperança de estabelecer um conceito universal de trágico” 379, acaba por 

reconhecer sua problemática, ao proclamar que “a própria história do trágico não está livre de 

tragicidade” 380, e ao lançar mão de uma metáfora esclarecedora, a do voo de Ícaro: 

 
Ela é como o voo de Ícaro: quanto mais o pensamento se aproxima do conceito geral, 

menos se fixa a ele o elemento substancial que deve impulsioná-lo para o alto. Ao atingir a 

altitude da qual pode examinar a estrutura do trágico, o pensamento desaba, sem forças. 

Quanto mais uma filosofia, como filosofia do trágico, torna-se mais do que o reconhecimento 

da dialética a que seus conceitos fundamentais se associam, quando tal filosofia não conhece 

mais a sua própria tragicidade, ela deixa de ser filosofia. Portanto, parece que a filosofia não é 

capaz de apreender o trágico – ou então que não existe o trágico. 381 

 

Na impossibilidade de estabelecer a existência de um trágico em si, Szondi se 

aproxima de Walter Benjamin que, ao renunciar ao conceito geral de trágico, se volta para a 

“filosofia da história da tragédia.” 382  

Após realizar um estudo sobre os escritos filosóficos e estéticos de doze autores do 

período compreendido entre 1795 e 1915, Szondi conclui de maneira mais decisiva que “não é 

possível reduzir ao conceito lógico de dialética um fenômeno como o trágico.” 383 A partir daí 

e da crise na concepção do trágico na era pós-idealista, ele elabora sua própria concepção, que 

traz no seu interior a impossibilidade de uma única definição: 

 

Não existe o trágico, pelo menos não como essência. O trágico é um modus, um modo 

determinado de aniquilamento iminente ou consumado, é justamente o modo dialético. É 

trágico apenas o declínio que ocorre a partir da unidade dos opostos, a partir da transformação 

de algo em seu oposto, a partir da autodivisão. Mas também só é trágico o declínio de algo que 

não pode declinar, algo cujo desaparecimento deixa uma ferida incurável. Pois a contradição 

trágica não pode ser suprimida em uma esfera de ordem superior – seja imanente ou 

transcendente. Se for esse o caso, ou o aniquilamento tem como objeto algo de insignificante, 

que como tal escapa à tragicidade e se manifesta no cômico, ou a tragicidade é superada no 

humor, suplantada na ironia, ultrapassada na crença. 384 
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Machado considera Schopenhauer, Schelling, Hegel e Hölderlin os pioneiros no 

desenvolvimento de “um pensamento sobre o trágico que forma a tradição ou a herança 

teórica que chegará finalmente a Nietzsche (...).” 385  

Szondi afirma que a concepção do trágico em Schopenhauer “tem como base 

unicamente o conceito de Vontade.” 386 Segundo o autor, em Schopenhauer “o processo 

trágico é a auto-supressão [Selbstaufhebung] daquilo que constitui o mundo.” 387  

Szondi nos fala que “a Vontade é a coisa em si, a fonte de todo fenômeno. Assim, 

Schopenhauer pode denominar o “autoconhecimento” da vontade “o único evento em si”, e o 

equipara ao processo trágico. (...) ele se dá com a objetivação da vontade.” 388  

Schopenhauer, seguindo os rastros dos filósofos idealistas alemães, inicia sua reflexão 

acerca da tragédia por meio de uma análise poetológica. Porém, esse não é seu alvo de 

interesse, pois, como já foi dito, ele é um autor fundamentalmente trágico, isto é, possuidor de 

uma visão trágica do mundo, e não um pensador do trágico. Ou, como esclarece Machado, 

diferentemente da tradição da poética da tragédia, seu foco “antes de tudo, é determinar a 

visão trágica do mundo que a tragédia apresenta.” 389  

Nesse registro, portanto, Schopenhauer faz parcos comentários. No tocante à regra das 

três unidades da tragédia, o filósofo alemão defende, “como fizeram seus antecessores, que a 

regra essencial é a unidade de ação, e que o abandono da unidade de tempo e de lugar só é 

prejudicial quando há supressão da ação” 390, anuncia Machado. O mesmo tipo de análise 

pode ser encontrado, segundo Machado, quando, ao partir da ideia de que o assunto da 

tragédia é o espetáculo de um grande infortúnio, Schopenhauer apresenta os três meios 

possíveis, ou gêneros, de que o dramaturgo dispõe para trazer esse infortúnio à cena.  

O primeiro gênero ou recurso empregado pelo poeta para atingir tal fim pode ocorrer 

mediante uma maldade extraordinária, um caráter de perversidade monstruosa. Schopenhauer 

cita, de Skakespeare, Ricardo III na peça de mesmo nome, Iago em Otelo e Shylock em O 

mercador de Veneza; Franz Moor em Os salteadores, primeira peça de Schiller; Fedra em 

Hipólito, de Eurípides; e Creonte em Antígona, de Sófocles.  

O segundo meio pode se concretizar mediante o destino cego, ou seja, por um acaso 

inaudito ou um erro monstruoso. É como acontece na maior parte das tragédias antigas, cujo 
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modelo exemplar é Édipo-Rei, de Sófocles, as Traquínias; e, entre as modernas, Romeu e 

Julieta, de Shakespeare, Tancredo, de Voltaire, e A noiva de Messina, de Schiller.  

Por fim, a infelicidade pode ser produzida pela mera disposição mútua das pessoas e 

pela combinação de suas relações recíprocas. É a trama da desgraça, sem que com isso a 

injustiça seja atribuída exclusivamente a um dos dois lados. Essa situação recíproca, essa 

relação entre os personagens, é o procedimento que o autor considera o mais apropriado, na 

medida em que apresenta o infortúnio como o resultado da conduta e dos caracteres humanos 

e chama nossa atenção para as forças inimigas da felicidade que podem nos ameaçar e 

aniquilar, a qualquer momento e muito facilmente.  

Esse último gênero de tragédia é considerado o mais complexo porque é preciso 

produzir um grande efeito com meios e motivos de ação pequenos, através somente da ordem 

e da composição. Schopenhauer cita Clavigo, de Goethe, e também Fausto; Hamlet, de 

Shakespeare; Wallenstein, de Schiller; e Cid, de Corneille 391. 

Todavia, não são nessas passagens que reside o pensamento fundamental de 

Schopenhauer sobre a tragédia, mas sim na reflexão de dois aspectos elencados por ele como 

essenciais: “a apresentação do conteúdo da tragédia e de sua finalidade, ou de seu efeito 

trágico sobre o espectador” 392, anuncia Machado.  

Schopenhauer ajuíza que, “no ápice da arte poética, tanto no que se refere à grandeza 

do seu efeito quanto à dificuldade da sua realização, deve-se ver a tragédia.” 393  

No momento, iremos nos ater ao primeiro aspecto; o segundo aspecto será apresentado 

na discussão posterior sobre o modo de enfretamento do trágico proposto por Schopenhauer. 

No primeiro aspecto, a tragédia é vista como a pintura geral da natureza e da 

existência humanas. Essa pintura expõe as pinceladas carregadas de tinta de um espetáculo de 

grande infortúnio, de uma apresentação da catástrofe trágica, de uma exibição do terror da 

existência, dos horrores da cena que representam “a insignificância da vida, o nada de todas as 

aspirações” 394, conforme informa Machado.  

Para Schopenhauer, todo poema épico ou dramático só pode expor luta, esforço, 

combate; nunca a felicidade permanente e consumada: 

 

                                                 
391 Cf. Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, pp. 334-336. 
392 Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 183. 
393 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 333. 
394 Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 183. 
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Os poetas conduzem seus heróis por milhares de dificuldades e perigos até o fim 

almejado; porém, assim que este é alcançado, de imediato deixam a cortina cair, pois a única 

coisa ainda a ser mostrada seria que o fim glorioso no qual o herói esperava encontrar a 

felicidade foi em realidade um ludíbrio, de modo que após atingi-lo não se encontra num 

estado melhor que o anterior. 395 

 

De fato, pondera Schopenhauer, “como a felicidade autêntica e permanente é 

impossível, ela não pode ser tema da arte.” 396 A felicidade não pode preencher a vida em sua 

totalidade, apenas alguns momentos dela. Daí decorre sua consideração sobre a natureza 

negativa da felicidade. 

Nesse ponto vem à baila a ideia schopenhaueriana de que a vida é uma ausência de 

fim. “O fato imediato para nós é a necessidade, ou seja, a dor. (...) o que nos é dado 

imediatamente não é senão a privação, ou seja, a dor.” 397 A fenomenologia da vida ética 

encontra no desejo brutal “o fato imediato”, que se expressa como dor: “querer, esforçar-se 

(...) é como uma sede inesgotável. Pois bem, todo querer tem como princípio uma 

necessidade, uma carência, logo uma dor.” 398 

Podemos, portanto, identificar a visão trágica de mundo de Schopenhauer no momento 

em que ele se refere ao conteúdo da tragédia, essa “suprema realização poética”, “de suma 

significação para a toda a nossa visão geral de mundo”, como “a exposição do lado terrível da 

vida, a saber, o inominado sofrimento, a miséria humana, o triunfo da maldade, o império 

cínico do acaso, a queda inevitável do justo e do inocente.” 399 O autor finaliza com a 

conclusão de que essa é “uma indicação significativa da índole do mundo e da existência 

humana.” 400 Coloca-se, assim, sob nossos olhos o caráter do mundo que se choca diretamente 

com a nossa vontade. “É o conflito da Vontade consigo mesma” 401, como explicita 

Schopenhauer, por meio de Hobbes, em que vemos no mundo a guerra de todos contra todos, 

o homem como lobo do homem: 

 

Assim, a Vontade de vida crava continuamente os dentes na própria carne e em 

diferentes figuras é o seu próprio alimento, até que, por fim, o gênero humano, por dominar 
                                                 
395 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 412. 
396 Idem, Ibid., p. 412. 
397 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 237. 
398 Idem, Ibid., p. 238. 
399 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 333. 
400 Idem, Ibid., p. 333. 
401 Idem, Ibid., p. 333. 
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todas as demais espécies, vê a natureza como um instrumento de uso. Esse mesmo gênero 

humano, porém, como veremos, no quarto livro dessa obra, manifesta em si próprio aquela 

luta, aquele autodiscórdia da Vontade da maneira mais clara e terrível quando o homem se 

torna o lobo do homem, homo homini lupus. 402 

 

A tragédia, então, concebida como o mais elevado dos gêneros poéticos, a forma 

superior do gênio poético, tem como objetivo, para Schopenhauer, mostrar, “com proporção e 

clareza, no mais alto grau da objetivação da Vontade, a luta da Vontade consigo mesma, com 

todo o terror desse conflito, descrevendo os sofrimentos humanos.” 403 

É nesse sentido que Szondi afirma que a concepção de trágico em Schopenhauer “tem 

como base unicamente o conceito de Vontade” 404. Philonenko especifica que Schopenhauer é 

o autor que nos “revela de maneira trágica o conflito da vontade consigo mesma.” 405  

Vejamos mais de perto como essa visão trágica da existência é traduzida em inúmeras 

passagens e de infinitos modos na obra schopenhaueriana. 

A existência é anseio e tormento obscuro, acompanhada, na maioria dos seres, de uma 

série de pensamentos triviais, análoga ao automatismo de um relógio: “Assemelham-se a 

relógios aos quais se deu corda e funcionam sem saber por quê. Todas as vezes que um 

homem é gerado e nasce, o relógio da vida humana novamente recebe corda, para mais uma 

vez repetir o seu estribilho inúmeras vezes tocado.” 406 

Schopenhauer aponta que a quase totalidade dos desejos não é satisfeita. Acrescente-se 

a isso que o desejo não tem satisfação durável, uma satisfação última; portanto, cada desejo 

satisfeito cede lugar, em breve, a um novo desejo, e assim por diante, infinitamente.  

Se a vontade encontra obstáculo para atingir seu objetivo, surge em nós o sofrimento; 

contudo, se ela alcança seu objetivo, experimentamos bem-estar e felicidade, conforme 

assinala Schopenhauer: “Nomeamos SOFRIMENTO a sua travação por um obstáculo, posto 

entre ela e o seu fim passageiro; ao contrário, nomeamos SATISFAÇÃO, bem-estar, 

felicidade, o alcançamento do fim.” 407 

                                                 
402 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, pp. 211-212. 
403 Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 183. 
404 Peter SZONDI, Ensaio sobre o trágico, p. 53. 
405 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 23. 
406 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 414.  
407 Idem, Ibid., p. 399. 



 

 225

Porém, como a satisfação não é duradoura, buscaremos, em seguida, um novo objeto 

do desejo. Esse processo interminável leva Schopenhauer a concluir que, se não há fim último 

para o esforço humano, não há término para o sofrimento: 

 
Vemo-los assim envoltos em constante sofrimento, sem felicidade duradoura. Pois 

todo esforço nasce da carência, do descontentamento com o próprio estado e é, portanto, 

sofrimento pelo tempo em que não for satisfeito; nenhuma satisfação, todavia, é duradoura, 

mas antes sempre é um ponto de partida de um novo esforço, que, por sua vez, vemos travado 

em toda parte de diferentes maneiras, em toda parte lutando, e assim, portanto, sempre como 

sofrimento: não há nenhum fim último do esforço, portanto, não há nenhuma medida e fim do 

sofrimento. 408 

 

A vontade é, consequentemente, fonte inesgotável de sofrimento, já que “todo querer, 

enquanto tal, nasce da carência, portanto do sofrimento”; ainda, “a vontade é mais 

frequentemente contrariada que satisfeita.” 409  

Para Schopenhauer “o sujeito do querer está sempre atado à roda de Íxion que não 

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

Tântalo.” 410 Constantemente lidamos com os tonéis das Danaides, ao correr atrás de novos 

desejos, como diz Lucrécio: “Pelo tempo em que nos falta o objeto que desejamos, ele parece 

suplantar a tudo;/ Mas quando ele é adquirido, parece ser diferente;/ E uma sede de viver 

sempre igual mantém o anseio pela vida.” 411 

Se o desejo, a privação, é a condição preliminar do prazer, a satisfação cessa o desejo 

e, portanto, o prazer. É o tédio. A satisfação é, então, apenas um alívio momentâneo em 

relação a uma necessidade. O fato imediato é somente a necessidade, ou seja, a dor. A falta, a 

privação, a necessidade, e em decorrência a dor, que nascem da vontade de viver, são a única 

realidade positiva. A satisfação, o prazer, a felicidade, é uma realidade negativa, pois cada 

satisfação é sucedida pelo tédio que, por sua vez, é substituído por uma nova dor, e assim por 

diante, o que torna a vida um fardo:  

                                                 
408 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 399. 
409 Idem, Ibid., p. 463. 
410 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 266. Na mitologia grega, Íxion tenta se envolver afetivamente com 
Hera, esposa de Zeus, e é por este condenado a girar eternamente numa roda flamejante; Tântalo desafia a 
onisciência dos deuses, cozinha o próprio filho e o serve a eles. Porém, descoberto em seu embuste, é condenado 
à sede e fome eternas, no inferno, pendurado num galho do qual tenta alcançar a água próxima que sempre se 
afasta, ou comer frutos de galhos sempre levados pelo vento; as Danaides, companheiras de infortúnio de Íxion e 
Tântalo, por terem assassinado os maridos, são condenadas a encher de água tonéis sem fundo. 
411 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 410. 
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Toda satisfação, ou aquilo que comumente se chama felicidade, é própria e 

essencialmente falando apenas NEGATIVA, jamais positiva. Não se trata de um 

contentamento que chega a nós originariamente, por si mesmo, mas sempre tem de ser a 

satisfação de um desejo; pois o desejo, isto é, a carência, é a condição prévia de todo o prazer. 

Eis por que a satisfação ou o contentamento nada é senão a liberação de uma dor, de uma 

necessidade, pois a esta pertence não apenas cada sofrimento real, manifesto, mas também 

casa desejo, cuja inoportunidade perturba nossa paz, sim, até mesmo o mortífero tédio que 

torna a nossa existência um fardo. 412 

 

O homem é, portanto, movido por dois movimentos complementares: do desejo ao 

tédio e do tédio ao desejo. A metáfora do movimento pendular, retomada por Proust, é 

utilizada por Schopenhauer para ilustrar como nossa vida oscila entre um estado e outro, entre 

a dor e o tédio, e vice-versa, que são, em realidade, seus componentes básicos. Daí decorre a 

máxima schopenhaueriana: “TODA VIDA É SOFRIMENTO.” 413 

 

A base de todo querer, entretanto, é necessidade, carência, logo, sofrimento, ao qual 

consequentemente o homem está destinado originariamente pelo seu ser. Quando lhe falta o 

objeto do querer, retirado pela rápida e fácil satisfação, assaltam-lhe vazio e tédio 

aterradores,// isto é, seu ser e sua existência mesma se lhe tornam um fardo insuportável. Sua 

vida, portanto, oscila como um pêndulo, para aqui e para acolá, entre a dor e o tédio, os quais 

em realidade são seus componentes básicos. 414 

 

Se, para Descartes, temos a máxima “Penso, logo existo”, em Schopenhauer podemos 

enunciar a máxima “Sofro, logo existo”. 

Em Schopenhauer, a palavra final é a obscuridade primária do cosmo. O seu 

pessimismo metafísico não admite conciliações e descortina um mundo de dor e tédio como 

polos opostos do sofrimento e, portanto, constituintes do nervo da finitude.  

Schopenhauer adverte que a vida governada pelo desejo não admite felicidade 

duradoura e é, por isso, essencialmente, sofrimento – um estado de infelicidade radical. O 

mundo humano é o reino do acaso e do erro. Viver é passar por uma série de infelicidades: 

“um homem, ao fim de sua vida, se fosse igualmente sincero e clarividente, talvez jamais a 

desejasse de novo” – é possível que, antes, preferisse um nada a essa vida, como nos diz 
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Hamlet: “A nossa condição é tão miserável que o decididamente preferível seria a completa 

não existência.” 415  

Schopenhauer insiste, por meio de incontáveis passagens, que a vida do ser humano, 

tomada em conjunto, é uma verdadeira tragédia. Experimentamos, o tempo todo, a 

insatisfação dos desejos nunca realizados plena e duradouramente: a incessante exposição à 

dor, as esperanças desfeitas por um destino impiedoso, os desenganos cruéis e o sofrimento 

crescente. Além disso, como se já não bastasse tanto sofrimento, na extremidade, como um 

excesso, a inegociável morte: eis o bastante para vivermos uma tragédia. Nem mesmo 

algumas satisfações anulam a penúria da vida, é o que afirma Schopenhauer: 

 

A vida do indivíduo quando vista no seu todo e em geral, quando apenas seus traços 

mais significativos são enfatizados, é realmente uma tragédia; porém percorrida em detalhes, 

possui o caráter de comédia, pois as labutas e vicissitudes do dia, os incômodos incessantes 

dos momentos, os desejos e temores da semana, os acidentes de cada hora, sempre produzidos 

por diatribes do acaso brincalhão, são puras cenas de comédia. Mas, os desejos nunca 

satisfeitos, os esforços malogrados, as esperanças pisoteadas cruelmente pelo destino, os erros 

desafortunados de toda a vida junto com o sofrimento crescente e a morte ao fim, sempre nos 

dão uma tragédia. 416 

 

E, mais uma vez, tragédia e vida se imantam no pensamento do filósofo alemão: 

 

Toda a vida humana, vista em seu conjunto, revela as propriedades de uma tragédia e 

percebemos que a vida, via de regra, nada mais é do que uma série de esperanças 

malsucedidas, tentativas fracassadas e enganos reconhecidos tardiamente, e por ela se verifica 

a veracidade deste triste verso: Então, de mãos dadas, a experiência e o envelhecer,/ 

Conduziram-no à morte e fizeram-no compreender,/ Após o caminho tão longo e penoso que 

percorreu,/ Que durante toda a sua vida no erro permaneceu. 417 

 

As miseráveis satisfações em face de inúmeras insatisfações são a esmola que se dá 

aos pobres e que, tolamente, regozijamos à escusa de uma subjetividade trágica: 
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Assim, como se o destino ainda quisesse adicionar à penúria de nossa existência a 

zombaria, nossa vida tem de conter todos os lamentos e dores da tragédia, sem, no entanto 

podermos afirmar a nossa dignidade de pessoas trágicas; ao contrário, nos detalhes da vida, 

desempenhamos inevitavelmente o papel tolo de caracteres cômicos. 418 

 

Schopenhauer proclama que o lado mais trágico da vida reside na consciência de que 

arrastamos nosso próprio cadáver, incessantemente, dia após dia: 

 

Cada um desses esboços fugidios, desses contornos vazios, tem de ser pago com toda 

a Vontade de vida em sua plena veemência, mediante muitas e profundas dores e, ao fim, com 

uma amarga morte, longamente temida e que finalmente entra em cena. Eis por que a visão de 

um cadáver nos torna de súbito grave. 419 

 

Nesse registro, Philonenko considera a “limitação do homem” 420 o primeiro e 

fundamental elemento constitutivo da filosofia trágica de Schopenhauer. Ele revela que esse 

pensamento da finitude humana não é herança de Kant, pois este “acreditava no progresso da 

humanidade” 421, o que deflagra uma clara ruptura entre os dois filósofos. 

Assim, o pensamento de Schopenhauer, embora revele uma progressão interna, que 

reflete a imagem de uma espiral, se apoia sobre uma intuição única, que jamais se transforma 

e que ilumina todas as suas ideias 422. 

Se a vida e a morte são condições recíprocas da vida fenomenal, Schopenhauer 

constata que “só o homem carrega consigo em conceitos abstratos a certeza de sua morte” e, 

ainda, que “contra a voz poderosa da natureza a reflexão pouco pode.” 423 É o momento em 

que a razão nos abandona em face da vastidão do sentimento.  

Philonenko temporaliza que Schopenhauer é o fundador da filosofia trágica, mais tarde 

afirmada por Nietzsche 424. Para o autor, Schopenhauer toca em algo muito simples, até banal 

porque tão natural, mas suscetível de provocar uma das mais profundas angústias no ser 

humano, ao refletir que o homem é um animal metafísico e, sobretudo, que “o homem é o 
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423 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 365. 
424 Cf. Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. xx. 
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único ser que passa pelo mundo com a certeza da sua morte.” 425 Philonenko então se 

pergunta: o que é caminhar? E reflete que o homem percorre em zigue-zague a linha reta de 

sua miserável existência.  

Para Philonenko, é suficiente assimilar que o trágico schopenhauriano é, justamente, o 

homem se saber mortal; é, justamente, essa consciência humana da morte em vida, e não 

somente a morte em si, pois nem ao menos temos a experiência dela. Ele nos diz: “O essencial 

é compreender que o mais importante é menos a morte que o saber dela, que todo homem 

possui sem ter experiência dela.” 426 Esse saber introduz uma ruptura irreparável, 

irremediável, entre a vida e a consciência, ou seja, “limitada por esse saber da morte, a 

consciência não pode aderir-se completamente à vida” e, em última instância, temos a 

“definição da consciência trágica, vida ou conhecimento” 427 – ou, ainda, vida ou consciência.  

Schopenhauer expressa essa consciência trágica, essa intuição que sustenta seu 

sistema, inspirado nos versos de Lord Byron, em Manfred: “Dor é Conhecimento: os que mais 

sabem/ Devem suportar o duelo mais profundo desta fatal Verdade/ A árvore do 

Conhecimento não é a árvore da Vida (ato I, cena I).” 428 

Philonenko considera que “as reflexões que se apoiam nessa intuição são pessimistas”, 

contudo, salienta que é um pessimismo fundado na consciência trágica, ou melhor, o trágico 

filosófico é o alicerce fundante do pessimismo, ao dizer que “se trata de um pessimismo que 

convém entender como originariamente fundado na consciência trágica. Não é o pessimismo 

que funda a filosofia da tragédia, mas o inverso.” 429 Por isso concebe que “Schopenhauer não 

se expressa como pessimista senão como filósofo trágico.” 430 Isto é, diante da “certeza 

ontológica de sua morte, certeza que é um saber, o homem vê desabar as muralhas serenas da 

existência e da vida, tendo sempre que começar de novo.” 431 Se a vida se alimenta da morte 

ela não se converte, portanto, em outra. “A vida se renova a partir dela mesma, permanece 

idêntica a si, manifestando desse modo sua inércia metafísica.” 432  
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Philonenko completa que “o saber da impossível alteridade está no coração do 

pensamento trágico de Schopenhauer.” 433 Daí, ser uma filosofia que, sem artifícios, propõe, 

em seu cerne, não domesticar o absoluto, e sim transcender a morte à procura de um calmante. 

Parafraseando Byron, Philonenko narra: “A árvore do conhecimento não é de maneira 

alguma, a árvore da vida – é sem dúvida alguma a árvore da morte.” 434 

O filósofo alemão chega a nos remeter à fala de Sócrates no Fedon, de Platão, ao 

descrever que “a morte é propriamente o gênio inspirador ou a ‘musa’ da filosofia, e Sócrates 

também definiu que a filosofia ‘é a preparação para a morte’ (Platão, Fedon, 8 I a). Sem a 

morte, dificilmente, teria existido a filosofia.” 435 

Schopenhauer sabe que, embora o homem, atado ao refúgio ilusório do véu de Maia, 

raramente se angustie com a morte, como em alguns momentos particulares “quando uma 

ocasião a presentifica à fantasia”, nada impede que “quando a morte entre em cena para o 

indivíduo, no particular e na efetividade, ou apenas na fantasia, ele tenha então que encará-la 

nos olhos, sendo assim assaltado pelo medo da morte, tentando de todas as maneiras escapar 

dela.” 436  

Ora, argumenta Schopenhauer, “como o indivíduo é a Vontade de vida mesma numa 

objetivação singular, todo o seu ser se insurge contra a morte”, pois o que de fato mais 

“tememos na morte é o sucumbir do indivíduo, como ela sonoramente proclama ser.” 437  

Schopenhauer é categórico ao dizer que, “quando se trata do valor ou ausência de 

existência, da salvação ou da perdição, os mortos não decidem, e sim a essência mais íntima 

do homem: seu demônio que o conduz e que ele mesmo escolheu (como diz Platão) em vez de 

ser escolhido.” 438 

Outro elemento, apontado por Philonenko, que caracteriza a filosofia trágica 

schopenhauriana é que, em suas deduções, “se reconhecerá sempre um pensamento musical, 

que reflete as coisas da vida.” 439 O estilo de Schopenhauer, distinto da filosofia idealista 

alemã, mostra que: 
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a dedução intelectual, por abstrata que pareça, não pode deixar de despertar 

sentimentos profundos, desde que seja filosófica, e à medida que compromete o homem, 

arranca-o do solo natal da credulidade para conduzi-lo pelo sombrio paraíso das questões. 440  

 

O pensamento trágico de Schopenhauer pode ser visto como o resultado da ideia de 

que “o conhecimento não está limitado, unicamente, à matemática ou à física – existe a terra, 

com sua inesgotável riqueza de vida e de morte, de doçuras e de horrores.” 441 

Peter Szondi também define Schopenhauer como um pensador trágico. Vejamos em 

que consiste o trágico em Schopenhauer, segundo esse pensador húngaro.  

Para Szondi, a Vontade é o elemento primordial na determinação do trágico em 

Schopenhauer, ou seja, sua concepção a esse respeito “tem como base unicamente o conceito 

de vontade.” 442 

Szondi afirma que o conceito de vontade em Schopenhauer, que é a coisa em si, a 

fonte de todo o fenômeno é a base de seu pensamento trágico, o que leva Schopenhauer a 

equipará-lo ao processo trágico 443, que se dá com a objetivação da vontade.  

O universo, para Schopenhauer, consiste em gradações da objetivação da vontade a 

partir do inorgânico, passando pela planta e pelo animal, até atingir o homem. Porém, Szondi 

nos lembra de que, segundo Schopenhauer, não só, “considerada puramente em si mesma, a 

vontade é destituída de conhecimento e consiste em um impulso cego, incontrolável” 444, 

como também, na ascensão das suas formas de objetivação, a vontade “adquire o 

conhecimento de seu querer e do que ela quer, por meio do mundo da representação, 

desenvolvido a serviço dela”. Além disso, a “comunicação desse conhecimento é a única meta 

da arte.” 445 Dessa forma, o processo de objetivação e de autoconhecimento culmina no 

homem e na arte.  

Szondi declara que a concepção do trágico em Schopenhauer está intimamente ligada 

à autodestruição e à autonegação da vontade: 

 

Sob esses dois pontos de vista, a apresentação que Schopenhauer faz da tragédia 

interpreta o trágico como autodestruição e autonegação da vontade. Nos conflitos que 
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constituem a ação da tragédia (quer se deem entre homem e fatalidade ou entre homem e 

homem), Schopenhauer enxerga a luta das diversas manifestações da vontade umas com as 

outras, portanto, a luta da vontade contra si mesma. 446 

 

“O processo trágico é a autossupressão [Selbstaufhebung] daquilo que constitui o 

mundo.” E “a autonegação [Selbstverneinung] da vontade tem valor em si mesma.” Szondi 

conclui que “essa dialética trágica da vontade não se encontra no espaço temático da tragédia, 

mas surge apenas por meio de seu efeito sobre os espectadores e leitores: no conhecimento 

que comunica” 447: 

 

Atentemos, porém, que o conhecimento, para Schopenhauer, provém “originalmente 

da própria vontade”, “pertence à essência de seu grau mais alto de objetivação”, e é “um meio 

para a conservação do indivíduo e de seu modo de ser. (...) A serviço da vontade, determinada 

a cumprir os seus objetivos, esse conhecimento em geral permanece quase totalmente servil a 

ela: é assim no caso de todos os animais e no de quase todos os homens.” 448 

 

Por fim, Schopenhauer considera que, em face da impossibilidade de uma vida feliz, o 

homem está destinado a uma trajetória de vida heroica: 

 

Uma vida feliz é impossível: o máximo que o homem pode atingir é um curso de vida 

heroico. Este o possui aquele que, de um modo qualquer numa circunstância qualquer, luta por 

um bem destinado a todos contra dificuldades gigantescas, vencendo por fim, mas recebendo 

pouca ou nenhuma recompensa por seu esforço. 449 

 

Vistas as características do trágico em Schopenhauer, passaremos para a análise de sua 

modalidade de enfrentamento do trágico na existência. 

Szondi sublinha que, se, por um lado, segundo Schopenhauer, o conhecimento está 

subordinado à vontade, por outro, ele pode “escapar dessa servidão”, em casos isolados e, 

assim, “livre de todos os objetivos da vontade”, estabelecer a arte como “espelho claro do 

mundo.” 450 
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Na tragédia, assim como em toda a arte, tem lugar a possibilidade de o conhecimento, 

que está enraizado na própria Vontade e que deveria servi-la, voltar-se contra ela. A 

apresentação da autodestruição da vontade fornece ao espectador o conhecimento de que a 

vida, como objeto e objetidade da vontade, “não é digna de sua afeição”, levando-o à 

resignação. 

Na resignação, a própria vontade, cuja manifestação é o homem, é suprimida em uma 

dialética dupla, conforme afirma Szondi: “Pois não só a vontade se volta contra si mesma no 

conhecimento que ela própria ‘acendeu como uma luz’, como também, traz à tona esse 

conhecimento por meio da ação trágica, cujo único herói é a vontade, que aniquila a si 

mesma.” 451 

De acordo com Machado, Schopenhauer acreditava que uma tragédia perfeita devia 

apresentar mais do que os sofrimentos de seus personagens. Além de uma grande dor, 

merecida ou imerecida – o filósofo alemão julga descabida a noção de justiça poética, que 

recompensaria o inocente e puniria o culpado –, a tragédia deve retratar a purificação 

produzida pelo sofrimento e exibir a negação da vontade: 

 

Em verdade, muitas tragédias ao fim levam seus heróis, violentamente desejosos, a 

este ponto de completa resignação, quando então, via de regra, findam simultaneamente a 

Vontade de vida e o seu fenômeno. Mas nenhuma exposição por mim conhecida traz diante 

dos olhos o essencial daquela conversão de maneira tão distinta e purificada de todo supérfluo 

quanto a mencionada no Fausto. 452 

 

Além de Margarida, do Fausto, Schopenhauer cita outros personagens trágicos que 

“morrem purificados pelo sofrimento, ou seja, após a Vontade de vida já ter antes neles 

morrido” 453. São eles o príncipe, de O príncipe constante de Calderón; Hamlet, de 

Shakespeare; a donzela, de A donzela de Orleans, de Voltaire; a noiva, de A noiva de 

Messina, de Schiller, e a agonizante Palmira, cuja palavra final no Maomé de Voltaire 

expressa literalmente sua resignação: “O mundo é para tiranos, vive!”, diz ela a Maomé 454. 

De acordo com Machado, tem-se aqui a presença “de uma catarse interna da tragédia, que se 
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dá em relação ao enredo trágico, e lembra (...) a interpretação goethiana da definição 

aristotélica da tragédia.” 455  

Schopenhauer faz uma crítica à exigência da chamada justiça poética que, segundo o 

autor, se baseia no “desconhecimento total da essência da tragédia, em verdade 

desconhecimento da essência do mundo.” 456 

No Fausto, diz Schopenhauer, por meio das histórias de infelicidades de Margarida, 

conduzida pelo excesso de infortúnio e do desespero de salvação, Goethe apresenta um 

quadro incomparável da negação do querer. Além disso, acrescenta ele, toda dor, como 

mortificação e caminho para a resignação, possui, em potencial, uma virtude santificante 457. 

Assim, “ao fim da tragédia os mais nobres, após longa luta e sofrimento, desistem dos 

alvos até então perseguidos veementemente, e, para sempre, abdicam de todos os gozos da 

vida, ou desta se livram com alegria.” 458 E, ao fazer isso, expiam não uma falta pessoal, mas 

o pecado original, o crime da própria existência, conforme afirma Schopenhauer: “O sentido 

verdadeiro da tragédia reside na profunda intelecção de que os heróis não expiam os seus 

pecados individuais, mas o pecado original, isto é, a culpa da existência mesma.” 459  

Schopenhauer explicita que esse conhecimento é expresso com franqueza pelo vate 

Calderón de la Barca, em A vida é sonho – e, sem dúvida, um mau sonho: “Pois o delito 

maior/ Do homem é ter nascido.” 460 Franqueza que nos transporta para a Antiguidade grega 

ao evocar a sabedoria de Sileno: “O melhor dos fados é inacessível – não nascer, não ser. 

Depois, o melhor fado é morrer cedo” 461, e de Sófocles, em Édipo em Colona: “O melhor de 

tudo era não nascer, mas uma vez que se viu a luz, o melhor é voltar para o lugar de onde se 

veio o mais depressa possível.” 462 

Postula Schopenhauer que podemos nos libertar da tragédia da vida por meio da 

contemplação artística pura, em que “uma ocasião exterior”, um impulso, uma “disposição 

interna”, nos arrancam subitamente da torrente sem-fim do querer e liberta o conhecimento do 

serviço escravo da Vontade. A atenção não é mais direcionada aos motivos do querer, mas, ao 

contrário, à apreensão das coisas livres de sua relação com a Vontade. Isso faz com que o 
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mundo como vontade desapareça e permaneça somente para nós o mundo como Ideia 463, 

“sem interesse, sem subjetividade, considerando-as de maneira puramente objetiva, estando 

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

motivos.” 464 

Essa condição subjetiva do prazer estético libera o conhecimento escravo da vontade, 

esquece o eu individual e transforma a consciência em puro sujeito que conhece, liberto da 

vontade. A libertação do conhecimento em relação à vontade tem como correlato necessário a 

condição objetiva da contemplação estética: a Ideia. 

“Então, aquela paz, sempre procurada antes pelo caminho do querer, e sempre fugidia, 

entra em nós de uma só vez por si mesma e tudo está bem conosco” 465, sugeria Epicuro. “É o 

estado destituído de dor que Epicuro louvava como o bem supremo e como o estado dos 

deuses.” 466 Pois, nesse instante, atingimos a liberdade, “somos alforriados do desgraçado 

ímpeto volitivo, festejando o Sabbat dos trabalhos forçados do querer, a roda de Íxion cessa 

de girar.” 467 Esse é o estado exigido para o conhecimento da Ideia como pura contemplação. 

Absorver-se na intuição, perder-se no objeto, esquecer-se de toda individualidade e 

autossupressão do modo de conhecimento que segue o princípio de razão suficiente e 

apreende apenas relações (...)” 468 

A disposição interna e a preponderância do conhecimento sobre o querer podem 

introduzir-nos nesse estado em qualquer ambiente. 

O conhecimento da Ideia, ao possibilitar a consideração das coisas de maneira 

desinteressada, objetiva, nos traz o repouso, a paz do “NIRVANA”, “o Nada” 469, que sob a 

sujeição da vontade procurávamos em vão. Essa é a proposta schopenhauriana para o 

enfrentamento do destino trágico da vida. 

Aliás, o Livro Quarto trata da vida prática, da conduta humana, e procura determinar o 

que dá sentido moral aos diversos modos de viver; sem querer guiar a ação e ensinar a 

virtude, nos leva a compreender o que é a negação da Vontade, que advém da purificação pelo 

sofrimento, característica do herói trágico. Schopenhauer expõe que a negação do querer, esse 

estado em que o desejo se cala, em que a vontade cessa de ter motivos, é o remédio – ou, mais 
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precisamente, o calmante – para a doença de viver submetido ao princípio de individuação. 

Como diz Philonenko, “se não é possível curar uma doença metafísica, pode-se ao menos lhe 

receitar um calmante.” 470 Para Schopenhauer, acrescenta Machado, “libertar-se da vontade de 

viver é ultrapassar a ilusão do princípio de individuação.” 471 

A realização desse projeto requer um tipo superior de conhecimento, pois, enquanto o 

conhecimento está subordinado ao princípio de individuação – o véu de Maia que turva o 

olhar do indivíduo comum 472 – e ao princípio de razão, o poder dos motivos é irresistível. 

Mas, se ocorre não só a compreensão de que uma mesma vontade constitui a essência da coisa 

em si, como também o apaziguamento do querer, por meio desse conhecimento, os motivos 

particulares tornam-se impotentes, na medida em que o modo de conhecimento que a eles 

correspondia é abolido e substituído por um conhecimento diferente 473.  

O conhecimento do todo e da essência das coisas é um quietivo para a vontade, um 

sedativo para qualquer volição; ele faz a vontade efetuar “uma viragem diante da vida” 474, 

desligar-se da vida fenomenal, no sentido de que o homem atinge um estado de “voluntária 

renúncia, resignação, verdadeira serenidade e completa destituição da Vontade” 475, de 

paralisação absoluta do querer, de perfeita indiferença em relação a todas as coisas, pois 

conhece o todo, apreende o seu ser e encontra o mundo entregue ao perecer constante, ao 

esforço em vão, ao conflito íntimo e ao sofrimento contínuo. Segundo Schopenhauer, “a 

negação da Vontade de vida, ou, a resignação completa, a santidade, sempre procede do 

quietivo da Vontade que é o conhecimento do seu conflito interno e de sua nulidade essencial, 

a expressarem-se no sofrer de todo vivente.” 476 

A negação da vontade de viver – a resignação – resulta da compreensão do conflito da 

Vontade consigo mesma. “Salvação verdadeira, redenção da vida e do sofrimento, é 

impensável sem a completa negação da Vontade.” 477 

Vimos que o reconhecimento da essência em si das coisas, portanto, do todo, permite 

que o homem se veja em todos os lugares, ao mesmo tempo, “e se retira. – Sua Vontade se 

vira; ela não mais afirma a própria essência espelhada no fenômeno, mas a nega. O 
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acontecimento, pelo qual isso se anuncia, é a transição da virtude à ASCESE” 478, que 

culmina com uma paz inabalável, celestial. É o modo de vida do asceta. 

Daí surge, no homem, uma repulsa pela essência da qual seu fenômeno é a expressão, 

uma recusa da Vontade de vida, núcleo e essência de um mundo povoado de penúria e 

precariedade. O homem nega a Vontade, cessa de querer algo, evita atar sua vontade a alguma 

coisa, procura estabelecer em si uma grande indiferença por tudo e desmente seu corpo: não 

quer satisfação sexual alguma, sob nenhuma condição – primeiro passo da ascese.  

Machado alega que o fascínio de Schopenhauer pelo asceta, “seja ele cristão, hindu ou 

budista, e segundo me parece, por analogia, no herói da tragédia moderna, é a vida livre do 

homem que chega a um conhecimento tal que renuncia à vontade de viver” 479. É a vida feliz e 

alegre do homem cuja vontade não está acalmada só por um instante, como na contemplação 

e na criação estéticas, mas completamente aniquilada, salvo a última centelha indispensável 

para sustentar o corpo, e que deve perecer com ele, como afirma Schopenhauer: 

 

Daí podermos supor quão aventurada deve ser a vida de um homem cuja vontade é 

neutralizada não apenas por instantes, como na fruição do belo, mas para sempre, sim, 

inteiramente extinguida, exceto naquela última chama que conserva o corpo e com o qual será 

apagada.// Tal homem que, após muitas lutas, subsiste somente como puro ser cognoscente, 

espelho límpido do mundo. 480    

 

Após a mortificação da Vontade, “a morte do corpo (que é apenas fenômeno da 

Vontade, com cuja supressão ele, portanto, perde todo significado) não é tida como amarga, 

mas é muito bem-vinda.” 481 Nesse registro encontramos as palavras de Madame Guyon: 

“Zênite da glória; dia no qual não há mais noite; vida que não teme mais a morte, na morte 

mesma; porque a morte venceu a morte, e aquele que sofreu a primeira morte, não sentirá a 

segunda morte.” 482  

A admiração de Schopenhauer pelas tragédias se deve, no entendimento de Machado, 

a esse processo por meio do qual o homem alcança a resignação: 
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O sofrimento é muito importante para que se possa atingir esse conhecimento puro, 

pois é através dele que a vontade é aniquilada, ocasionando a negação do querer. Toda dor 

visando à resignação possui em potencial uma virtude santificante. Caso se queira chegar à 

libertação é preciso que a dor tome a forma do conhecimento puro e conduza à verdadeira 

resignação como calmante do querer. A meu ver isso é o que Schopenhauer mais admira nas 

tragédias. 483 

 

A resignação ocupa, assim, um lugar fundamental na filosofia de Schopenhauer. Ela 

funciona como um “critério ontológico” 484, segundo Machado, e não poético, que permite a 

Schopenhauer afirmar a superioridade da tragédia moderna sobre a antiga 485, a partir de uma 

argumentação sobre o destino e a liberdade do homem.  

Aliás, para Schopenhauer, “a liberdade propriamente dita, isto é, a independência do 

princípio de razão, pertence tão somente à Vontade como coisa em si, não ao seu fenômeno, 

cuja forma essencial em toda parte é o princípio de razão, o elemento da necessidade.” 486 

Assim, a liberdade é o reino da graça, e a necessidade é o reino da natureza 487; o efeito do 

quietivo é, em última instância, o ato de liberdade da Vontade 488. Schopenhauer expõe que: 

 

Sentimos que toda a satisfação de nossos desejos advinda do mundo assemelha-se à 

esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. A resignação, 

ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada, pois livra o herdeiro, para sempre, de todas as 

preocupações. 489  

  

Machado salienta que, para Schopenhauer, “dificilmente se encontra espírito de 

resignação na tragédia antiga, motivo pelo qual os gregos antigos não compreenderam o 

objetivo supremo da tragédia, nem a verdadeira concepção da vida.” 490 É o que nos diz o 

filósofo alemão: 
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Enquanto os heróis trágicos da Antiguidade se submetem com constância aos golpes 

inevitáveis do destino, a tragédia cristã nos dá o espetáculo da renúncia total da vontade de 

viver, do abandono alegre do mundo, na consciência de sua ausência de valor e de sua 

nulidade. Estimo a tragédia moderna bem superior à dos antigos. Shakespeare é bem maior do 

que Sófocles. Perto da Ifigênia de Goethe, poder-se-ia considerar a de Eurípides quase 

grosseira e comum. As bacantes de Eurípides é uma obra medíocre e revoltante em favor dos 

padres pagãos. 491 

 

Para Schopenhauer, os heróis trágicos antigos Édipo e Cassandra morrem resignados, 

mas consolados pela ideia da vingança; Ifigênia concorda em morrer em Áulis, porém em 

nome do bem da Grécia; Hércules, nas Traquínias, e Hipólito, na tragédia homônima, ambas 

de Sófocles, morrem serenamente, embora sem resignação. 

Retomando o segundo aspecto abordado por Schopenhauer na reflexão sobre a 

tragédia – a apresentação do efeito trágico –, encontramos sua crítica à teoria aristotélica da 

catarse, esclarece Machado. O argumento de Schopenhauer é de que o temor e a compaixão – 

os dois sentimentos, em Aristóteles, que a tragédia tem por finalidade excitar, por não serem 

emoções agradáveis – não podem ser o fim, apenas o meio de provocar a verdadeira 

finalidade da tragédia. Porém, esse argumento não é considerado, por Machado, uma boa 

interpretação de Aristóteles 492. 

Nietzsche cita Schopenhauer ao dizer que o “que dá a todo o trágico o empuxo 

peculiar para a elevação é o surgir do conhecimento de que o mundo e a vida não podem 

proporcionar verdadeira satisfação e, portanto, não são dignos de nosso apego: nisto consiste 

o espírito trágico – ele conduz à resignação” 493, ou seja, o verdadeiro efeito da tragédia é a 

resignação, célebre tese “duramente criticada pelo último Nietzsche” 494, segundo Machado.  

A posição de Schopenhauer é de que o conhecimento perfeito do mundo possibilitado 

pela tragédia, ao apresentar a catástrofe trágica – conhecimento de que a vida é sofrimento –, 

agindo como calmante da vontade, conduz à abdicação da vontade de viver. A intenção última 

da tragédia é, portanto, provocar no espectador o espírito de resignação, a partir da 

apresentação dos sofrimentos da humanidade. Ao evidenciar “a insignificância da vida, os 

horrores da cena trágica possibilitam o conhecimento de outro tipo de existência.” 495 
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Em Schopenhauer, a catástrofe trágica nos convence de que a vida é um pesadelo do 

qual devemos acordar. Mas como? Pelo afastamento da Vontade de viver. A negação dessa 

vontade, que é a própria resignação, resulta do conhecimento do conflito da Vontade consigo 

mesma. É o que explica a alegria provocada pela apresentação do lado terrível da existência. 

Ou melhor, a alegria provém desse conhecimento, dessa consciência do que a vontade é, e da 

necessidade de nos desinteressarmos dela e de nos libertarmos do princípio de individuação. 

O conhecimento artístico propiciado pela tragédia é de suma importância, pois, por 

meio dele, o homem compreende que a vontade é dor e sofrimento. Essa mesma vontade pode 

voltar-se contra si mesma, isto é, deixar de querer, aceitar o próprio desaparecimento, seja ao 

libertar permanentemente o personagem, seja ao acalmar momentaneamente o espectador de 

seus desejos. Assim, finaliza Schopenhauer:  

 

Por fim, esse conhecimento, no indivíduo purificado e enobrecido pelo sofrimento, 

atinge o ponto no qual o fenômeno, o véu de Maia, não mais o ilude. Ele vê através da forma 

do fenômeno, do principium individuationis, com o que também expira o egoísmo nele 

baseado. Com isso, os até então poderosos MOTIVOS perdem seu poder e, em vez deles, o 

conhecimento perfeito da essência do mundo, atuando como QUIETIVO da Vontade, produz 

a resignação, a renúncia, não apenas da vida, mas até mesmo de toda a Vontade de viver. 496 

 

Porém, agora, para fins de nossa pesquisa, conforme dissemos na introdução deste 

capítulo, contaremos com o original e esclarecedor conceito de trágico proposto por Rosset, 

autor do prefácio de O mundo em língua francesa. Em seu livro Lógica do pior, Rosset 

introduz a noção de acaso vinculado à tragédia e ao trágico ao declarar que “o conceito de 

acaso sempre esteve ligado ao trágico e à tragédia” 497, pois “o que é representado em cena, 

num espetáculo trágico, diz Schopenhauer várias vezes em O mundo como vontade e como 

representação é – notadamente – o reino, o poder do acaso” 498. O autor legitima que “todos 

os que têm falado da tragédia (...) têm, sobre esse ponto, dito a mesma coisa: há, nisso que a 

tragédia exprime, lugar para o acaso.” 499 

Para Rosset “a afirmação do acaso é aquela de todo pensamento trágico” 500 e, 

portanto, o mundo trágico não está constituído a priori.  

                                                 
496 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 333. 
497 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 90. 
498 Idem, Ibid., p. 90. Também Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 357. 
499 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 90. 
500 Idem, Ibid., p. 20. 
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Porém, ao formular uma distinção entre a filosofia trágica e a pessimista, em que “a 

negação do acaso é a chave-mestra” 501, Rosset acaba por identificar Schopenhauer, 

diferentemente de Szondi, Machado e Philonenko, que estudaremos mais adiante, como um 

filósofo pessimista, e não trágico. 

Cabe-nos, portanto, compreender a distinção, operada por Rosset, entre a filosofia 

trágica e a pessimista. Esta será nossa próxima etapa. 

 

 

2.5  Pessimismo na filosofia moderna e em Schopenhauer 

 

 

Rosset, autor do prefácio do Le monde, é o filósofo que formula, definitivamente, uma 

distinção entre a filosofia trágica e a pessimista. A partir daí, o pensamento de Schopenhauer 

é reconhecido por Rosset como uma filosofia pessimista, com a alegação de que “duas 

diferenças maiores, uma de ‘conteúdo’, outra de intenção, distinguem tais pensadores (os 

trágicos) dos filósofos propriamente pessimistas, como Schopenhauer.” 502 Acompanharemos 

o desenvolvimento do pensamento de Rosset em direção a essa distinção.  

O ponto de partida do pensamento de Rosset em seu livro Lógica do pior, se baseia 

numa oposição à racionalização do real, a toda forma de pensamento de um mundo melhor 

por vir, no entanto, de modo algum, “por um gosto, que seria em si absurdo, do trágico, mas, 

ao contrário, para tentar descrever aquilo que me parecia a natureza exata da alegria de viver” 
503. Ou seja, tem-se a imprescindível ligação entre a alegria de existir e o caráter trágico da 

existência, resumida pela afirmação: “Falar bem da realidade significa quase sempre pensá-la 

secretamente mal.” 504  

Para o autor, o trágico seria a natureza exata da alegria de viver, ou melhor, a alegria é 

a essência da tragédia e age como prodigioso antídoto diante da angústia, da dor e do 

sofrimento do mundo ou da vida. Rosset considera que a “alegria de viver é o reconhecimento 

do acaso.” 505 

                                                 
501 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 20. 
502 Idem, Ibid., p. 19. 
503 Idem, Ibid., p. 8. 
504 Idem, Ibid., p. 8. 
505 Idem, Ibid., p. 187. 
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Rosset acrescenta que “resta-me precisar que minha lógica do pior, (...) gira em torno 

da ideia de acaso” 506, pensamento, entre os demais, que ele considera o mais “sombrio e 

desesperador” para a maioria dos filósofos acometidos por uma incapacidade de suportar a 

realidade. 

Em seu prefácio à edição brasileira de sua obra, Rosset faz uma declaração sobre sua 

impressão acerca da vida no Brasil, que ele aproxima mais da sabedoria da tragédia do que do 

positivismo de Auguste Comte, ao nos lançar sua máxima “Sejamos felizes, tudo vai mal”, 

dedicada ao brasileiro: 

 

O sentimento da festa e da vida que prevalece no Brasil constitui uma alegria 

verdadeira porque, constantemente, impregnada do sentimento da tragédia. De sorte que a 

divisa da sabedoria brasileira me parece principalmente residir, não nas palavras “Ordem e 

progresso”, de Auguste Comte, que ornam a bandeira brasileira, mas antes numa fórmula do 

gênero: “Sejamos felizes: tudo vai mal”. 507 

 

Aqui está impressa a imagem que Rosset nutre sobre a vida no Brasil e que vai de 

encontro à sua concepção de tragédia. Essa imagem é construída, inicialmente, a partir dos 

depoimentos de amigos que, após uma estada no Brasil, retornaram ao país de origem 

imbuídos do sentimento de excepcional animação e de alegria de viver do brasileiro, 

acompanhado de um sentido sinistro e agudo do desastre e da catástrofe iminente, acrescida 

de sua experiência pessoal ao assistir o filme Orfeu Negro, de 1959. Provavelmente, um e 

outra o impulsionaram a visitar o Brasil e proferir aulas e palestras em várias universidades na 

década de 1980, período posterior à publicação de sua Lógica do pior. 

A referida película, dirigida pelo cineasta francês Marcel Camus e consagrada ao 

Brasil, em especial ao Carnaval 508 do Rio de Janeiro, transporta para a favela o mito de Orfeu 

e Eurídice. Nesse filme, o tom satírico e a percepção carnavalizada do mundo estão 

fortemente presentes. Enquanto a animação popular atinge o clímax e um casal de jovens 

apaixonados experimenta sua primeira alegria de “estar a dois”, a morte irrompe na figura de 

um dançarino mascarado e anônimo, sombra ameaçadora que rodeia os amantes e prefigura o 

acidente mortal que trará um termo súbito à vida da jovem. Para o autor, o “sinistro 

                                                 
506 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 9. 
507 Idem, Ibid., p. 8. 
508 A carnavalização é a representação artística da subversão contra as convenções e a proposição de uma nova 
ordem – na verdade, a desordem, baseada na vida do instinto individual, que deseja a igualdade e a quebra das 
hierarquias. Cf. Mikhail BAKHTIN, A cultura popular na Idade Média e no Renascimento, p. 47. 
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acompanhante da festa faz uma reviravolta em torno da alegria, como a noite em torno do dia, 

e a morte em torno da vida”, parafraseando Virgílio, na Eneida 509. Rosset realça, assim, o 

vínculo sinistro, ainda que necessário, entre o prazer de viver e o conhecimento da morte, 

entre o conhecimento da vida e o do trágico: 

 

Sinistro acompanhante, mas acompanhante necessário: pois uma ligação indissolúvel 

une o gozo pela vida ao conhecimento da morte, o conhecimento da vida àquele da tragédia. 

Não há triunfo da vida sem igual triunfo da morte, nem verdadeiro transbordamento de alegria 

sem igual transbordamento de desespero. Toda alegria que pretendesse desconsiderar o 

trágico, ou ignorá-lo graças à aparente e passageira plenitude de sua felicidade, é, 

necessariamente, uma alegria falsificada. 510 

 

Segundo esse autor, se o pensamento, para ele essencial, da ligação entre a alegria de 

existir e o caráter trágico da existência é encontrado em abundância nos escritos literários, em 

contrapartida, é raro no domínio dos escritos filosóficos, razão que será explicitada mais 

adiante. 

Rosset nos traz uma reflexão acerca dos percalços sobre a história de constituição e de 

reconhecimento da filosofia trágica. Inicialmente, ele lembra que a história da filosofia 

ocidental se descortina pela constatação de um luto: a desaparição das noções de acaso, de 

desordem, de caos. Anaxágoras, filósofo grego pré-socrático, é testemunha fiel desse 

pensamento ao nos dizer que “no começo era o caos; depois vem a inteligência, que arruma 

tudo.” 511 

Assim, as primeiras palavras que tiveram ressonância na consciência filosófica do 

homem ocidental foram que “o acaso não era mais” 512, ou seja, a filosofia ocidental evacua 

de seu campo a ideia de acaso original, constitutivo, gerador de existência. No seio dessa 

filosofia, o acaso encontrará, então, um novo lugar, o de segundo nível: “O acaso existia, mas 

somente a partir, e no quadro, de uma ordem que lhe servia de horizonte.” 513 A tarefa dessa 

perspectiva filosófica tem por objeto a revelação de certa ordem: 

 

                                                 
509 “Sed nox atra caput tristi circumvolat umbra”: “mas uma noite negra aí está que voa e envolve sua cabeça 
com sua sombra triste”, diz Virgílio, na Eneida. Cf. Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 7. 
510 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 8. 
511 Idem, Ibid., p. 13. 
512 Idem, Ibid., p. 13. 
513 Idem, Ibid., p. 14. 
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Arrumar a desordem aparente, fazer aparecer relações constantes e dotadas de 

inteligibilidade, tornar-se senhor dos campos de atividades abertos pela descoberta dessas 

relações, assegurando assim à humanidade e a si mesma a outorga de uma melhora em relação 

ao mal-estar vinculado à errança no ininteligível – é este o programa comum a toda filosofia 

reputada séria. 514 

 

Nessa dimensão encontramos o fantasma do otimismo, a esperança secreta de que a 

força da inteligência é capaz de dissolver o mal-estar e propiciar a felicidade. Fantasma do 

otimismo, que é “ao mesmo tempo de natureza ontológica e teleológica.” 515 Ontológica, pois 

estima que a ordem dos pensamentos ascende sobre a ordem dos seres, o que supõe o fato de 

que o ser é, de certo modo, ordenado. Teleológica, na medida em que a revelação dessa 

ordem, intelectual e existencial, é suscetível de culminar com a obtenção de uma melhora, de 

um aperfeiçoamento, enfim, de um progresso. Nessas duas perspectivas, segundo Rosset, “o 

exercício da filosofia recobre uma tarefa séria e tranquilizadora: um ato simultaneamente 

construtor e salvador.” 516 

Por outro lado, Rosset nos mostra que à margem, e opostamente a essa filosofia, 

surgem pensadores, os filósofos trágicos, determinados em cumprir uma tarefa inversa, uma 

vez que eles têm como alvo dissolver a ordem aparente para reencontrar o caos enterrado por 

Anaxágoras, dissipar a ideia de felicidade para afirmar a desgraça e, na sua radicalidade, a 

pior das desgraças – o trágico filosófico. Assim, o chamado trágico filosófico vai assimilar o 

exercício do pensamento a uma lógica do pior, ao partir da ordem aparente e da felicidade 

virtual, passando pelo necessário corolário da impossibilidade de toda felicidade, para 

culminar na desordem, no acaso, no silêncio e, no limite, na negação de todo pensamento 517. 

A filosofia trágica torna-se, então, um ato disruptivo, desastroso, na medida em que o 

pensamento passa a ter como propósito desfazer, dissolver, desconstruir – enfim, privar o 

homem de tudo aquilo de que ele havia se munido, intelectualmente, a título de provisão e de 

remédio em caso de desgraça. 

No horizonte da cultura ocidental, Rosset destaca como pensadores trágicos os sofistas 

e, sucessivamente, Lucrécio, Montaigne, Pascal, Nietzsche e Freud. Cada um, na sua 

angulação própria, apresenta a preocupação comum e paradoxal de pensar e afirmar o pior. 

                                                 
514 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 14. 
515 Idem, Ibid., p. 14. 
516 Idem, Ibid., p. 14. 
517 Idem, Ibid., p. 14. 
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Os sofistas, no século V a.C., ao pregarem o antropocentrismo e se contraporem à 

visão oficial cosmocêntrica, provocam a primeira revolução na história da filosofia, 

principalmente por meio de Protágoras, ao proclamar que “o homem é a medida de todas as 

coisas”. Assim, não é possível um conhecimento verdadeiro, mas apenas provável; não há 

uma lei moral absoluta, somente leis convencionais, e, nessa dimensão empírica do 

conhecimento humano, o prazer se apresenta como a única meta para o homem. Segue 

Lucrécio, no século I a.C., com a rejeição do princípio divino da criação, ao afirmar que, 

“para início, tomaremos como base que não há coisa alguma que tenha jamais surgido do 

nada por qualquer ação divina” 518, o que, com efeito, desconsidera a ação dos deuses sobre o 

terror que se instala nos homens. 

 “Conseguir pensar o pior” é tarefa necessária da filosofia trágica, afirma Rosset 519. O 

discurso segundo o pior é considerado um ponto de partida necessário, conforme o discurso 

da convenção dos sofistas, a natureza em Lucrécio, o homem sem Deus em Pascal e o homem 

dionisíaco em Nietzsche, aponta Rosset 520. 

Na origem desse discurso se encontra, invariavelmente, o pressuposto metodológico 

de que o que deve ser buscado e dito, antes de tudo, é o trágico. E é precisamente aí que a 

filosofia trágica constitui uma “lógica do pior”, ou, melhor dizendo, se há uma “lógica” visada 

pela empresa de dissolução é a consideração do desfazimento como necessidade, ou como a 

única e específica necessidade do que se pode admitir como filosofia 521. 

O trágico só tem sentido se for admitida a existência do postulado de que todo 

pensamento é, necessariamente, de ordem desastrosa. Desta forma, trata-se de uma filosofia 

que traz “não a cura, mas a peste” 522, tendo em vista que provoca constante desassossego. 

Na história da filosofia houve muita resistência em admitir uma filosofia trágica 

porque significaria “uma negação prévia de toda outra filosofia.” 523 Assim, é preferível tirar 

o trágico do circuito da filosofia e abandoná-lo à arte e à literatura 524. Mas, se o século XVII 

francês legou à posteridade, de um lado, um grande número de filósofos unânimes em louvar 

a razão, a ordem do mundo e o progresso, deixou-nos, de outro, aqueles que se caracterizam 

por afirmar uma visão de mundo desesperada. Porém, esses filósofos, ao introduzirem a peste 

                                                 
518 LUCRÉCIO, II, 149-214. 
519 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 15. 
520 Idem, Ibid., p. 15. 
521 Idem, Ibid., p. 15. 
522 Idem, Ibid., p. 15. 
523 Idem, Ibid., p. 17. 
524 Idem, Ibid., p. 17. 
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no discurso filosófico, são condenados a um lugar marginal, e até mesmo de exclusão, no 

campo propriamente filosófico. Citamos o exemplo de Émile Bréhier, para quem “Pascal não 

é um filósofo.” 525 

A filosofia trágica não nasce das exigências da razão, e sim de imperativos outros, 

como o coração, a afetividade, a angústia, o acaso 526. Tudo indica que a principal censura 

está menos ligada ao fato de não serem filósofos do que de serem filósofos trágicos, ou seja, é 

a noção de filosofia trágica que está no centro do debate – noção contestada por uma 

recíproca exclusiva: “O trágico sendo admitido senão a título de não filosófico, e o filosófico 

a título de não trágico.” 527 Enfim, ora filósofos, ora trágicos, mas jamais filósofos trágicos. 

Rosset enfatiza que sua lógica do pior gira em torno da ideia de acaso, ou, mais 

precisamente, do resgate do acaso na consciência filosófica, do resgate da afetividade 

filosófica. A existência de uma filosofia trágica não é, portanto, mais ilógica que as outras 

filosofias; ao falarmos em lógica do pior, “o termo lógica visa designar o caráter filosófico do 

discurso trágico” 528, já o trágico é, antes de tudo, aquilo que deve ser falado – légein significa 

“falar”, e daí “lógica” 529. Não se trata, de modo algum, de buscar ligações logicamente 

necessárias que permitam, uma vez posto um mal qualquer, seguir, de mal a pior, até a 

evidência filosófica do pior. Rosset esclarece que sua lógica do pior “não significa então nada 

além do que a filosofia trágica considerada como possível.” 530  

Nessa perspectiva, Rosset vislumbra uma articulação entre o acesso à fala do filósofo 

trágico e a prática psicanalítica, no sentido de que ambas não podem ser consideradas 

progressistas. Para ele, a prática psicanalítica faz o paciente falar algo que ele pensa, mas não 

exprime, e que o saber revelado coincide, exatamente, com aquilo que o paciente sabia antes 

de empreender a análise. O paciente sabe do que se trata desde o primeiro dia da análise, e o 

analista experiente, desde a primeira semana. O único “progresso”, por assim dizer, que os 

dois campos pretendem deve ser buscado em um lugar inteiramente outro da consciência, ou 

seja, na noção de disponibilidade. “Trata-se de tornar o homem capaz de servir-se daquilo que 

ele já sabe.” 531 Tal é, por exemplo, o problema de Édipo na peça de Sófocles. Tornar o 

trágico disponível é oferecer a sua fala. A intenção da fala trágica procura tornar exprimível 

                                                 
525 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 17. 
526 Idem, Ibid., p. 17. 
527 Idem, Ibid., p. 18. 
528 Idem, Ibid., p. 18. 
529 Idem, Ibid., p. 30. 
530 Idem, Ibid., p. 19. 
531 Idem, Ibid., p. 31. 
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um conhecimento já possuído, tornar o homem capaz de utilizar o saber trágico do qual ele 

dispõe virtualmente, devolver ao homem a disponibilidade de um saber trágico que ele, 

talvez, pouco confiante em sua capacidade de elaboração tem dissimulado e ocultado em 

demasia. Para Rosset, enfim, o trágico é patrimônio universal da humanidade. 

Como dissemos, a partir de sua distinção entre a filosofia trágica e a pessimista, Rosset 

identifica Schopenhauer, diferentemente de outros autores, como um filósofo pessimista, e 

não trágico. 

Rosset especifica que “duas diferenças maiores, uma de “conteúdo”, outra de intenção, 

distinguem tais pensadores (trágicos) dos filósofos propriamente pessimistas, como 

Schopenhauer.” 532 A primeira distinção se refere ao fato de que o pessimista admite um 

conteúdo, que consiste numa “‘visão de mundo’, dado primeiro do pessimismo, ela é recusada 

enquanto tal pelos filósofos trágicos.” 533 Na segunda, o autor esclarece que “a expressão 

trágica diverge fundamentalmente daquilo que parece, à primeira vista, constituir a forma 

mais elementar e mais radical da lógica do pior: o pessimismo.” Assim, “a intenção trágica 

não é comandada por uma visão pessimista do mundo.” 534  

O pessimismo tem como ponto de partida a consideração do dado, de uma existência 

dada, do já ordenado, ou, mais claramente, do mau ordenamento, mas ordenamento – isto é, o 

mundo está reunido, porém mal reunido, e constitui uma natureza, sempre má. E é 

precisamente na medida em que ele é “um sistema que o filósofo pessimista poderá declará-lo 

tenebroso in aeterno, não suscetível de modificação ou melhora.” 535 Ou seja, o mundo do 

pessimista está constituído, como maldade, de uma vez por todas, e dele não se escapa. Se o 

pessimismo designa um dado de fato, o que resta, portanto, é apenas a resignação 536.  

Por outro lado, o pensador trágico designa “a impossibilidade prévia de todo dado, 

enquanto natureza constituída.” 537 A única constatação do filósofo trágico é a impossibilidade 

de qualquer constatação. Ele não busca uma sabedoria ao abrigo da ilusão, e muito menos 

uma felicidade ao abrigo do otimismo – ao contrário, “busca uma coisa inteiramente outra: 

loucura controlada e júbilo”. Pascal, de um lado, nos fala: “Nós somos tão necessariamente 

                                                 
532 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 19. 
533 Idem, Ibid., p. 19. 
534 Idem, Ibid., p. 19. 
535 Idem, Ibid., p. 20. 
536 Idem, Ibid., p. 40. 
537 Idem, Ibid., p. 20. 
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loucos que seria estar louco por uma outra espécie de loucura, não estar louco”, e de outro: 

“Alegria, alegria, lágrimas de alegria.” 538 

Rosset pretende distinguir, principalmente, que o pessimista não só não acede à 

questão do acaso, como também “a negação do acaso é a chave-mestra” de seu pensamento, 

ao passo que “a afirmação do acaso é aquela de todo pensamento trágico.” 539 Assim, o 

mundo trágico não está constituído a priori.  

Em última instância, Rosset enfatiza que o pessimismo é a filosofia do dado, já 

ordenado, e que é, portanto, uma filosofia do absurdo, do não sentido, como a de 

Schopenhauer 540. 

Se o itinerário pessimista toma, sem referências teológicas ou teleológicas, uma 

natureza a pensar, ele chega necessariamente a uma filosofia do absurdo, que se dá em dois 

tempos:  

1) A lógica do dado é forçosamente uma lógica do ordenado.   

2) Se nada legitima esse ordenamento, a lógica do ordenado é uma lógica do absurdo. 

Esse é o itinerário de quem pensa o pessimismo da maneira mais rigorosa, como 

Schopenhauer 541. 

De maneira geral, diz o autor, a ligação entre a filosofia do dado e a filosofia do 

absurdo é imediata desde que o pensamento do dado se prive de qualquer vínculo metafísico 

teleológico, como é o caso de Schopenhauer. É, então, nessa dimensão que o filósofo alemão 

é incluído e tomado como o inspirador e o representante mais original dessa filosofia, ao 

admitir um único pensamento para pensar e descrever o mundo: a Vontade. E essa Vontade, 

que é cega, se repete mecanicamente e “basta para fazer a passagem do caos ao mundo do 

ordenamento, na medida em que constitui um acontecimento.” 542 Tal acontecimento significa 

relevo sobre a existência e, ao mesmo tempo, fracasso do acaso e permite a passagem do caos 

ao pensamento da ordem. Para Schopenhauer, a Vontade é o acontecimento por meio do qual 

um dado, o mundo, se constitui. Rosset o considera o maior dos pessimistas, pois, uma vez 

sobrevinda a Vontade, todo o resto é silêncio. Ou seja, a Vontade é: 

  

ato isolado e único: após ele não haverá nunca mais acontecimentos no mundo, que 

não fará senão repetir-se cegamente de modo inerte (de maneira geral, Schopenhauer foi o 
                                                 
538 Clément ROSSET, Lógica do pior, pp. 23-24. 
539 Idem, Ibid., p. 20. 
540 Idem, Ibid., p. 21. 
541 Idem, Ibid., p. 21. 
542 Idem, Ibid., p. 21. 
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maior pessimista porque foi aquele que se deu o mínimo de acontecimentos a pensar: uma vez 

“sobrevinda” a vontade, todo o resto é silêncio. 543  

 

Diferentemente, para o pensador trágico, “o que existe – que não é nem natureza, nem 

ser, nem objeto adequado de pensamento – não dá nunca lugar para o acontecimento” 544, pois 

aí se passam encontros, ocasiões que não supõem o recurso a nenhum princípio que 

transcenda as perspectivas trágicas da inércia e do acaso.  

Decorre daí a inutilidade da metafísica aos olhos do pensador trágico, visto que, para 

ele, não há outra coisa senão aquilo que existe, único lugar possível de alojamento para o 

objeto inacessível do desejo, uma vez que o desejo, propriamente dito, não remete a nenhuma 

satisfação possível ou pensável. O trágico é, então, a aliança entre o necessário e o impossível, 

referido à impossibilidade da necessidade mesma, isto é, a carência humana se chocando, não 

com a inacessibilidade dos objetos do desejo, mas com a incapacidade do sujeito em definir o 

próprio desejo, ou melhor, com a inexistência do sujeito do desejo 545. Na perspectiva trágica, 

salta uma nuança de suma importância: que a necessidade da insatisfação é atribuída à 

impossibilidade do próprio desejo de se formular, de se constituir, e não ao caráter inacessível 

de suas metas.  

Aliás, um dos elementos fundamentais, segundo Rosset, para definir o pensamento 

trágico “é a recusa da inferência de desejar nada.” 546 O trágico, de um ponto de vista 

antropológico, não está numa falta de ser, e sim numa plenitude de ser. “O que falta ao desejo 

não é um objeto, mas uma existência: o desejo é necessidade.” 547 

Retomando Schopenhauer, dizemos que seu pensamento dispõe de uma natureza, de 

um mundo, existe a Vontade. Grau zero do ordenamento, sem dúvida, contudo grau essencial 

que opera a passagem do acaso do que existe ao dado de um mundo. Nisso consiste a 

metafísica schopenhauriana 548. 

Rosset salienta que a originalidade de Schopenhauer reside no fato de que a ordem da 

Vontade schopenhaueriana é a desordem, que a explicação pela Vontade é muda e que a 

constituição do mundo é absurda. Enfim, causalidade sem causa, necessidade sem 

fundamento necessário, finalidade sem fim são as mais notáveis características da Vontade.  

                                                 
543 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 22. 
544 Idem, Ibid., p. 22. 
545 Idem, Ibid., p. 42. 
546 Idem, Ibid., p. 44. 
547 Idem, Ibid., p. 43 
548 Idem, Ibid., p. 22. 
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O autor também ressalta que o não sentido é diferente da insignificância que a 

perspectiva trágica tem em vista. No primeiro aspecto, a ordem reinante é insensata, 

entretanto “a ordem reinante reina, ainda que se trate de uma desordem: assim é o mundo 

submetido à cega Vontade schopenhaueriana.” 549 Porém, no segundo aspecto, a 

insignificância trágica contesta a existência de tal reino e afirma que, “de todas as ideias, 

aquela de “não sentido” é precisamente a mais desprovida de sentido numa perspectiva 

trágica: ela se definiria aí como o contrário de nada.” 550  

Ao afirmar o acaso, o pensamento trágico não só de distancia da filosofia do absurdo, 

como também se mostra incapaz de reconhecer o menor não sentido, já que o acaso é, por 

definição, “aquilo a que nada pode desobedecer.” 551 

Além de Rosset, Mann e Barboza também identificam Schopenhauer como um 

filósofo pessimista. Para Mann, a inversão operada por Schopenhauer na hierarquia da 

filosofia tradicional entre a inteligência e a Vontade, é encarada como “uma apreciação 

notavelmente pessimista” 552, pois despertou uma humilhante angústia em muitos pensadores 

de sua época, visto que evidenciou o conteúdo das tendências do homem para se iludir e 

imaginar que sua vontade receberia instruções da inteligência. Assim, Schopenhauer “foi 

necessariamente pessimista porque era o filósofo e o psicólogo da Vontade.” 553 E, Barboza 

por Schopenhauer efetuar o despoteciamento da razão, que é relegada ao lugar de um mero 

momento no curso do irracional, e por atribuir ao irracional, em definitivo, o princípio do 

mundo, como diz: “admitir um tal princípio do mundo acarreta, ao mesmo tempo, assumir um 

pessimismo metafísico, ou seja, o mal radical impera nos seres.” 554 O mal radical é “a mais 

íntima, infinita, incondicionada natureza do mundo” 555, considera Barboza. 

 

 

                                                 
549 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 23. 
550 Idem, Ibid., p. 23. 
551 Idem, Ibid., p. 23. 
552 Thomas Mann, O pensamento vivo de Schopenhauer, p. 21. 
553 Idem, Ibid., p. 22. 
554 Jair BARBOZA, Metafísica do irracional, p. 195. 
555 Idem, Ibid., p. 196. 
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2.6 Considerações 

 

 

Vimos que por meio da poética filosófica há uma transformação na análise poética da 

tragédia, em que a tragédia migra de uma análise normativa para uma reflexão em que o 

trágico se instaura como um problema filosófico, fundando a filosofia do trágico. 

Como uma “construção eminentemente moderna” 556, a originalidade dessa reflexão 

filosófica está no fato de o trágico aparecer “como uma categoria capaz de apresentar a 

situação do homem no mundo, a essência da condição humana, a dimensão fundamental da 

existência” 557, inaugurando uma teoria sobre o trágico.  

Essa reflexão sobre o trágico apresenta como uma de suas características a proposta de 

uma interpretação ontológica da tragédia, de forma que “quando se fala de pensamento 

filosófico moderno sobre a tragédia, ‘filosófico’ tem o sentido forte de ‘ontológico’, isto é, a 

tragédia diz alguma coisa sobre o próprio ser, ou a totalidade dos entes, a totalidade do que 

existe.” 558 

Szondi nos alerta de que “não existe o trágico, pelo menos não como essência. O 

trágico é um modus, um modo determinado de aniquilamento iminente ou consumado, é 

justamente o modo dialético.” 559 Assim, encontramos uma diversidade de concepções sobre o 

trágico na filosofia, da mesma forma como Jaeger afirma que cada poeta ateniense possui uma 

concepção própria de trágico. 

A partir das considerações vistas em O mundo, evidenciamos que Schopenhauer efetua 

uma revolução na história da filosofia ocidental ao formular sistematicamente que o âmago do 

mundo é irracional, conforme afirma Rosenfeld: 

 

Dentro da filosofia universal, ocupa Schopenhauer uma posição singular, e 

completamente, original. É o primeiro entre os filósofos de destaque, em toda a história da 

filosofia ocidental, a proclamar sistematicamente que o âmago do mundo é irracional, 

fundamentalmente oposto à inteligência e à razão. 560 

 

                                                 
556 Roberto MACHADO, Poética da tragédia e filosofia do trágico, p. 42. 
557 Idem, Ibid., p. 42. 
558 Idem, Ibid., p. 44. 
559 Peter SZONDI, Ensaio sobre o trágico, p. 84. 
560 Anatol ROSENFELD, Texto /Contexto II, p. 59.  
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Na tradição filosófica, a fé na razão é sua essência. Essa fé na nossa inteligência 

corresponde à convicção de que as nossas faculdades racionais são a manifestação, embora 

apagada, de uma inteligência universal, que impregna todas as coisas e as dirige para 

determinados fins, segundo um plano inteligente 561.  

Essa concepção tradicional, que considera o homem um ser racional capaz de conhecer 

o ser racional do mundo, é, consciente ou inconscientemente, a base da maioria dos grandes 

filósofos, de Platão a Thomas de Aquino, de Descartes a Leibniz, Spinoza, Kant e Hegel, 

embora o criticismo de Kant já tivesse provocado os primeiros abalos nos alicerces dessa 

segurança dogmática 562. 

A Vontade foi até mesmo considerada como um ato de pensamento e identificada com 

o juízo, especialmente por Descartes e Espinosa. Com efeito, todo homem teria se tornado o 

que é somente pelo seu conhecimento. Chegaria ao mundo como um zero moral, conheceria 

as coisas no mundo e decidiria ser este ou aquele, agir desta ou daquela maneira. Poderia, 

também, em virtude de um novo conhecimento, adotar uma nova conduta e tornar-se outrem. 

Enfim, pela tradição, o homem seria sua própria obra, à luz do conhecimento 563.  

Porém, na visão fundamental de Schopenhauer ocorre uma inversão nessa relação, ou 

seja, “A Vontade é o primário e o originário; o conhecimento é meramente adicionado como 

instrumento pertencente ao fenômeno da Vontade. Consequentemente, cada homem é o que é 

mediante sua vontade” 564, e, não segundo seu intelecto. Para ele, “o homem é sua própria 

obra antes de todo conhecimento, e esse é meramente adicionado para iluminá-lo.” 565 

Essas considerações sobre a natureza da Vontade implicam em ações e destinos muito 

distintos, na medida em que, pela antiga visão tradicional, o homem precisaria somente 

ponderar como prefere ser, ao passo que, pela visão proposta por Schopenhauer, o homem não 

pode decidir ser isto ou aquilo, nem tornar-se outrem, mas “é”, de uma vez por todas, e, 

sucessivamente, conhece o que “é”.  Pela citada tradição, o homem quer o que conhece; em 

Schopenhauer o homem conhece o que quer. Assim, Schopenhauer resume: 

 

A Vontade é o primário e originário; o conhecimento é meramente adicionado como 

instrumento pertencente ao fenômeno da vontade. Conseguintemente, cada homem é o que é 

mediante sua Vontade. Seu caráter é originário, pois querer é a base de seu ser. Pelo 
                                                 
561 Anatol ROSENFELD, Texto /Contexto II, p. 59. 
562 Idem, Ibid., p. 60. 
563 Idem, Ibid., p. 61. 
564 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 379. 
565 Idem, Ibid., p. 379. 
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conhecimento adicionado ele aprende no decorrer da experiência o QUÊ ele é, ou seja, chega a 

conhecer seu caráter. Ele se CONHECE, portanto, em consequência e em conformidade à 

índole de sua vontade, em vez de, segundo a antiga visão, QUERER em consequência e em 

conformidade ao seu conhecer. De acordo com esta antiga visão, ele precisa apenas ponderar 

COMO prefere ser, e seria: isto é a liberdade da vontade; logo, ela consiste, propriamente 

dizendo, no fato de o homem ser sua própria obra, à luz do conhecimento. Eu, contrariamente, 

digo que o homem é sua própria obra antes de todo conhecimento, e este é meramente 

adicionado para iluminá-la. Daí não poder decidir ser isto ou aquilo, // nem tornar-se outrem, 

mas É de uma vez por todas, e sucessivamente conhece o QUÊ é. Pela citada tradição, ele 

QUER o que conhece; em mim ele CONHECE o que quer. 566 

 

Verificamos, portanto, que Schopenhauer rompe radicalmente com a tradição 

filosófica ao estabelecer como princípio metafísico um poder maldoso e cego, ou seja, 

completamente irracional. Ele é um dos primeiros filósofos a criar uma filosofia baseada no 

irracionalismo sistemático, mas não foi o último a fazê-lo. Dele parte a corrente do 

irracionalismo, que se manifesta, de um lado, no “élan vital” de Henri Bergson, e atinge, de 

outro, sua radicalidade no pensamento de Nietzsche. Esse pensamento, por sua vez, 

enriquecido pela afluente religiosa de Soren Kierkegaard, toma o nome de existencialismo, 

quer seja em sua forma religiosa quer seja em sua forma ateísta 567. 

Szondi considera Schopenhauer um filósofo trágico ao postular que “a Vontade é a 

coisa em si, a fonte de todo fenômeno. Assim, Schopenhauer pode denominar o 

“autoconhecimento” da vontade “o único evento em si”, e o equipara ao processo trágico. (...) 

ele se dá com a objetivação da vontade.” 568  

Machado, ao seguir alguns comentadores como Szondi e, em especial, Philonenko, 

também, identifica Schopenhauer como um filósofo trágico. Machado ainda assinala que 

“Schopenhauer é, antes mesmo de Nietzsche, o primeiro a denunciar a metafísica pela 

prioridade que ela atribui à razão.” 569 Philonenko, ao considerar Schopenhauer como o último 

idealista alemão, destaca “que ele se distingue dos outros idealistas na medida em que rompe 

com a teologia e com a imortalidade da alma.” 570 

                                                 
566 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 379. 
567 Cf. Anatol ROSENFELD, Texto /Contexto II, p. 60. 
568 Peter SZONDI, Ensaio sobre o trágico, p. 53. 
569 Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 170. 
570 Apud Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 137. 
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Jacques Taminiaux, em concordância com a interpretação de Philonenko, designa, 

também, Schopenhauer como o último dos grandes filósofos do idealismo alemão, não só pela 

influência determinante de Kant, como também, pela estrutura de seu pensamento – teoria do 

conhecimento, metafísica da natureza, metafísica da arte, teoria da vida ética –, e, além de 

tudo, por eleger a Vontade como seu tema central 571. 

Taminiaux salienta que, considerados os pontos acima, Schopenhauer pretende 

subverter o ensino dos outros idealistas alemães, Fichte, Schelling e, particularmente, Hegel, 

ao defender, sobretudo, que a razão é, apenas, o “fogo fátuo” 572 sobre um abismo de trevas e 

horrores. 

Essa crítica da razão feita por Schopenhauer é apoiada, também, por Jean-Marie 

Schaeffer, que frisa sua coerência com a concepção imanente da filosofia schopenhaueriana: 

 

Sabe-se que na tradição idealista, a terceira faculdade, isto é, a razão, era precisamente 

o órgão propriamente filosófico, aquele que permitia ir além dos fenômenos até seu 

fundamento último. Schopenhauer, desconsiderando a razão, é, portanto, totalmente coerente 

com sua concepção imanente do discurso filosófico. 573 

 

Schopenhauer efetua, portanto, uma ruptura, também, com o idealismo de Fichte, 

Schelling e Hegel, ao defender a subordinação da razão à intuição, e, sobretudo, ao defender a 

subordinação da representação à Vontade.  

O autor não só critica, veementemente, todos os filósofos anteriores, pelo velhíssimo 

erro fundamental de postularem o ser verdadeiro do homem no conhecimento consciente, com 

a intenção de representar o homem como o mais distinto possível do animal, como também 

apresenta sua filosofia que situa a essência do homem não na consciência, mas na Vontade. 

Porém, para Mann, a inversão operada por Schopenhauer na hierarquia da filosofia 

tradicional entre a inteligência e a Vontade, é encarada como “uma apreciação notavelmente 

pessimista”, que despertou uma humilhante angústia em muitos pensadores de sua época, 

visto que evidenciou o conteúdo das tendências do homem para se iludir e imaginar que sua 

vontade receberia instruções da inteligência:  

 

                                                 
571 Cf. Jacques TAMINIAUX, Les théâtres des philosophes, p. 129. 
572 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 45. 
573 Apud Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 170. 
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Essas relações da inteligência e da Vontade, essa afirmação de Schopenhauer de que a 

primeira era um dócil instrumento da segunda implicam muito de cômico e de humilhante 

angústia; determinam o conteúdo de todas as inclinações e aptidões do homem para se iludir e 

imaginar que sua vontade recebe instruções e dados da inteligência, ao passo que, segundo o 

nosso filósofo, é precisamente o contrário: a inteligência – independentemente de sua tarefa 

que consiste em projetar um pouco de luz na vizinhança imediata da vontade e em ajudá-la em 

sua luta pela existência num grau mais elevado – tem como única missão servir de porta-voz à 

vontade, de justificá-la e provê-la de motivos “morais”, em suma, racionalizar nossos 

instintos. Era uma apreciação notavelmente pessimista. 574 

 

Schopenhauer, segundo Mann “foi necessariamente pessimista porque era o filósofo e 

o psicólogo da Vontade”. Vontade considerada em si mesma uma infelicidade fundamental – 

insatisfação contínua, esforço em vista de algo, de inteligência, sede ardente, desejo, enfim, 

sofrimento –, pois ao objetivar-se em tudo o que existe, “a vontade expia no mundo físico sua 

alegria metafísica, e a expia no sentido próprio da palavra: “expia” da maneira mais terrível 

no mundo que ela criou e que, sendo o mundo do desejo e do tormento, se revela sinistro.” 575 

Philonenko, embora reconheça Schopenhauer como um pensador trágico, já acena que 

suas reflexões são pessimistas, porém assentadas numa consciência trágica. 

A marca distintiva do pessimismo em Schopenhauer só é, na realidade, formulada 

definitivamente por Rosset, ao levar em conta a ideia de acaso. Para o autor, a filosofia trágica 

afirma o acaso, ao passo que a pessimista o nega, levando-o a afirmar que a filosofia de 

Schopenhauer é, indiscutivelmente, pessimista. Pois ao partir de um dado, a Vontade cega e 

irracional, ou seja, a maldade que reina no mundo e nos homens, a filosofia de Schopenhauer 

acaba por desprezar o acaso. Rosset o toma como o maior dos pessimistas, pois, uma vez 

sobrevinda a Vontade, todo o resto é silêncio. 

Schopenhauer apresenta seu pensamento como a imagem de um cristal em que os 

raios convergem para o centro. Para o autor o mundo é representação enquanto existe como 

um objeto que pressupõe um sujeito, mas também como submetido ao princípio de razão. O 

mundo é Vontade enquanto essência das coisas particulares e do conjunto dos seres. A 

Vontade como essência do mundo é única, indivisível, sem fundamento; um impulso cego, 

irracional, inconsciente. 

                                                 
574 Thomas MANN, O pensamento vivo de Schopenhauer, p. 21. 
575 Idem, Ibid., p. 22. 
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Para Schopenhauer “o mundo interior, em sua totalidade, me é dado somente como 

representação.” 576 Há somente um ponto, meu próprio corpo, em que tenho acesso a um 

mundo que não seja pura representação. Quando vejo meu corpo, quando observo suas ações 

e as explico para mim mesmo, todo o percebido e todo o conhecido ainda são apenas 

representações. Mas aqui, em meu próprio corpo, eu percebo ao mesmo tempo os impulsos, 

os desejos, a dor e o prazer, tudo aquilo que se apresenta de forma simultânea com as ações de 

meu corpo, minhas representações e as representações dos demais. Somente dentro de mim 

mesmo eu sou semelhante àquilo que se mostra a mim e aos outros por meio da representação 

e que, durante este processo, se presta à reflexão. Somente em mim mesmo posso vivenciar o 

mundo tal qual ele é, exteriormente àquilo que me é dado como representação. O mundo de 

fora tem para mim um lado de dentro representado somente em meu próprio interior; e apenas 

quando estou dentro de mim mesmo e considero a mim mesmo é que eu mesmo sou este 

interior. Eu sou a parte interior do mundo. Eu sou o que o mundo é, salvo enquanto o mundo é 

representação. “Todos se dirigem para fora e se movem em todas as direções, ao invés de se 

dirigirem para si mesmos, o único lugar em que os enigmas se resolvem.” 577 Esta 

consideração conduz Schopenhauer a dizer: “Reconhece a verdade que existe em ti. [...] É aí 

que o Céu toca a Terra.” 578 O autor aspira transformar a experiência da vontade agindo no 

interior do próprio corpo em um meio para a compreensão da totalidade o mundo. 

Mas, O mundo apresenta um terceiro conceito importante, a ideia. Inspirado em 

Platão, Schopenhauer pensa as ideias como propriedades originais, universais e imutáveis dos 

objetos particulares, como essência. Elas são se confundem, porém, com a Vontade. Por ser 

manifestação – mesmo que a mais imediata –, da Vontade, a ideia é representação. Uma 

representação não sujeita à pluralidade e à mudança, mas submetida à distinção sujeito-objeto, 

a forma mais geral da representação. A importância das ideias para o conhecimento é imensa. 

Pois enquanto o conhecimento está subordinado ao princípio de razão, ele existe a serviço da 

Vontade, mas quando intui as ideias, o conhecimento torna o indivíduo puro sujeito do 

conhecimento, isento de Vontade. 

Para Schopenhauer a arte é superior à ciência, pois o conhecimento das ideias 

proporcionado pelo gênio artístico é a apreensão intuitiva da essência dos objetos. Se a ciência 

e o senso comum produzem um conhecimento utilitário, a arte reproduz ideias eternas por 

                                                 
576 Rüdiger SAFRANDI, Schopenhauer e os anos mais selvagens da filosofia, p. 366. 
577 Idem, Ibid., p. 367. 
578 Idem, Ibid., p. 367. 
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meio da contemplação pura, ou seja, por meio da percepção completamente desinteressada, 

não subjugada ao querer. 

Ao pensar o conhecimento como libertação momentânea dos desejos, Schopenhauer 

faz seu grande elogio da arte. Pois enquanto vivemos submetidos ao querer, guiado pela 

Vontade, não há felicidade duradoura. Se o desejo procede de uma privação, de uma falta, só 

traz sofrimento enquanto não é satisfeito. Ora, a quase totalidade dos desejos não é satisfeita. 

Pior ainda, nenhum desejo tem uma satisfação durável. Ao ser satisfeito, o desejo dará lugar a 

um novo desejo, e assim por diante. Daí a célebre afirmação, recolhida por Proust 579, de que a 

vida oscila, como um pêndulo, do sofrimento para o tédio e vice-versa. Assim, para 

Schopenhauer o sujeito do querer está sempre atado à roda de Íxion e sua vida é uma tragédia. 

O interessante é que, após ter partido de uma concepção pessimista da Vontade, 

Schopenhauer sente que o homem pode se libertar dessa existência trágica. Para o 

antidionísiaco Schopenhauer 580, basta, voluntariamente, que o homem veja as coisas de uma 

maneira desinteressada, adquirindo o repouso, que em vão procura enquanto está sob o jugo 

da Vontade. Assim, por exemplo, ao apresentar o combate das manifestações individuais da 

vontade, e os sofrimentos que ele acarreta, a poesia trágica mostra que a vida é um pesadelo 

do qual precisamos acordar, afastando-nos do querer. 

Para Schopenhauer a verdadeira finalidade da tragédia é provocar no espectador o 

espírito de resignação, a partir da encenação dos sofrimentos da humanidade. Ou seja, a partir 

da evidência da insignificância da vida, os horrores da cena trágica possibilitam o 

conhecimento de outro tipo de existência – a ausência de desejos. A catástrofe trágica nos 

convenceria de que a vida é um pesadelo do qual é preciso acordar por meio do afastamento 

da vontade de viver. A negação dessa vontade, a resignação, resulta do conhecimento do 

conflito da Vontade consigo mesma. Assim, é esse conhecimento, essa consciência do que é a 

Vontade e da necessidade de se desinteressar dela, libertando-se do princípio de individuação, 

que explicaria a alegria provocada pela encenação do lado terrível da existência. Essa tese de 

Schopenhauer será, mais tarde, duramente criticada por Nietzsche. 

Assim, para Schopenahuer, a tragédia, ao dar a conhecer as reais intenções da vontade, 

isto é, a eterna discórdia dela consigo mesma, conduz à resignação e, em última instância, é o 

caminho para a negação da vontade. A arte trágica é, portanto, a expressão de um profundo 

pessimismo a respeito da existência. 

                                                 
579 Rüdiger SAFRANDI, Schopenhauer e os anos mais selvagens da filosofia, p. 394. 
580 Idem, Ibid., p. 396. 
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Para Schopenhauer, a solução do problema do mal está na aniquilação da Vontade, na 

sua renúncia total. Este é o heroísmo – renúncia total dos desejos, dissolução do eu –, 

oferecido por Schopenhauer como forma de enfrentamento de uma existência trágica. Por 

isso, a renúncia, em seu grau máximo e duradouro, é acessível somente para os santos – o 

asceta –, e, em graus menores e passageiros, para aqueles que fruem esteticamente o belo.  

Ou, dizendo de outra forma, se o homem tem como essência a Vontade, o que o leva a 

agir é o egoísmo, isto é, a representação do mundo, ou seja, pela forma de ver os objetos ele 

enxerga o outro ser e o mundo em uma total diferença de si próprio, a ponto de destruí-lo para 

satisfazer o seu querer insaciável. 

É esse conhecimento do que é a Vontade e da necessidade de nos desinteressarmos 

dela, libertando-nos do princípio de individuação, e de sua consequência, o egoísmo, que 

explica a alegria propiciada pela arte. Assim, nem sempre o homem é movido pelo querer 

insaciável, pois na produção da arte, o gênio não é movido pelo egoísmo, mas pelo 

conhecimento, que permite que ele transmita a essência das coisas, a tal ponto de despertar em 

si o sentimento do belo e não o querer. Por isso a fruição estética da arte proporciona alegria, 

é o autêntico bálsamo para a existência fundamentalmente sofredora do ser humano. Esse 

papel conferido ao belo, que por instantes nos resgata do sofrimento, e o lugar atribuído à 

estética, levaram a filosofia de Schopenhauer a ser assimilada com entusiasmo pelos artistas.  

Schopenhauer, também, diz que os homens não agem movidos pelo egoísmo quando 

são tomados pela compaixão. Pois, no ato da compaixão, os homens são movidos por meio do 

conhecimento que anula toda a diferença daquele que a pratica em relação ao outro ser. 

Porém, a arte não liberta o homem, definitivamente, do sofrimento da vida, somente o 

alivia momentaneamente. É um consolo provisório, até que, ao sentir sua força aumentada, o 

homem se volta para sua conduta moral. No comportamento ético, tal como encontramos no 

ascetismo cristão, hindu e budista, o conhecimento pode realizar mais radicalmente a negação 

da vontade, isto é, a resignação voluntária, que é a essência de toda virtude. A libertação 

definitiva, acompanhada da alegria, só se dá no plano ético, com um ato de resignação 

absoluta, ou seja, com um ato heroico. 

Se não há Vontade, não há representação, nem mundo. Não resta nada; ou resta só o 

Nada – o Nirvana, conforme diz Schopenhauer: “Para aqueles nos quais a Vontade se virou e 

se negou, este nosso mundo tão real com todos os seus sóis e vias lácteas é – Nada.” 581 

                                                 
581 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 519. 
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Capítulo 3 

 

TRÁGICO EM FREUD E SUA FORMA DE ENFRENTAMENTO 

 

 

Vimos no capítulo 1 que a noção de trágico deriva da tragédia ática e que o acaso já 

está presente na vida do herói grego desde a Antiguidade por intermédio das Moiras que 

tecem às cegas o destino dos deuses e dos homens.  

No capítulo 2 explicitamos a existência de um vínculo entre o acaso, a tragédia e o 

trágico, por meio da afirmação de Rosset que “o conceito de acaso sempre esteve ligado ao 

trágico e à tragédia. O que é representado em cena, num espetáculo trágico, diz Schopenhauer 

várias vezes em O mundo como vontade e como representação, é – notadamente – o reino, o 

poder do acaso.” 1 Ele também legitima que “todos os que têm falado da tragédia (...) têm, 

sobre esse ponto, dito a mesma coisa: há, nisso que a tragédia exprime, lugar para o acaso.” 2 

Por fim, Rosset define que “o acaso (...) é o trágico mesmo.” 3 

Ainda no capítulo 2, o acaso foi apresentado, por Rosset, como o elemento que marca 

a distinção entre a filosofia trágica, que o afirma, e a filosofia pessimista, que o nega, ao 

explicitar que “a afirmação do acaso é aquela de todo pensamento trágico” 4, ao passo que “a 

negação do acaso é a chave-mestra de todo pessimismo.” 5  

A partir dessa nítida diferenciação, que se constitui com um divisor de águas, Rosset 

reconhece Schopenhauer como um filósofo indiscutivelmente pessimista, pois sua filosofia, 

ao partir de um dado, a Vontade, despreza o acaso. Por outro lado, Rosset inclui Freud entre 

os pensadores trágicos. Para ele, por exemplo, um dos elementos fundamentais para definir o 

pensamento trágico “é a recusa da inferência de desejar nada” 6, ou, “a ideia de interioridade 

basta, talvez, (...) para designar o campo específico do trágico, assim como as ligações que 

unem a tragédia grega às perspectivas modernas abertas pela psicanálise. Situar a fonte do 

horror, não alhures, mas em si mesmo, é um programa comum a Sófocles e a Freud (...).” 7 

                                                            
1 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 90. Também Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 357. 
2 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 90. 
3 Idem, Ibid., p. 90. 
4 Idem, Ibid., p. 20. 
5 Idem, Ibid., p. 20. 
6 Idem, Ibid., p. 44. 
7 Idem, Ibid., p. 68. 
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Rosset não só define que o trágico é o acaso, como também introduz uma conexão 

entre o trágico filosófico e o trágico psicanalítico. 

Vejamos, então, as passagens em que o acaso aparece na obra de Freud. 

Podemos encontrar a pujante presença do acaso na teoria psicanalítica na última 

página do estudo sobre Leonardo da Vinci e uma lembrança encobridora, de 1910, em que 

Freud radicaliza que “tudo é acaso na vida dos homens.” 8  

Dez anos mais tarde, em Além do princípio do prazer, na discussão de sua concepção 

dualista da vida pulsional, Freud explicita a influência da filosofia de Schopenhauer sobre a 

constituição dessa visão, e reconhece a existência da pulsão sexual, de vida, e da pulsão de 

morte no pensamento de Schopenhauer: 

 

Detenhamo-nos por um momento nessa concepção notadamente dualista da vida 

pulsional. (...) E, há outra coisa que não podemos ignorar: que inadvertidamente adentramos o 

porto da filosofia de Schopenhauer, para quem a morte é “o autêntico resultado” e, portanto, o 

objetivo da vida, enquanto a pulsão sexual (sexualtrieb) é a encarnação da vontade de vida. 9  

 

Em Análise terminável e interminável, de 1937, portanto, dezessete anos após Além do 

princípio do prazer, Freud estabelece uma conexão entre o acaso e as pulsões. Ao refletir 

sobre a origem do psiquismo e das pulsões fundamentais de sua teoria, ele se dirige ao pré-

socrático Empédocles e evidencia que, há quase dois milênios e meio, o acaso já comparece 

no pensamento do pensador grego antigo que “incluiu, no corpo teórico do conhecimento, 

ideias modernas como a evolução gradual das criaturas vivas, a sobrevivência dos mais aptos 

e o reconhecimento do papel desempenhado pelo acaso nessa evolução.” 10  

Freud prossegue e identifica no pensamento de Empédocles uma teoria em íntima 

ligação com a teoria psicanalítica das pulsões: “os dois princípios fundamentais de 

Empédocles – amor e combate – são, tanto em nome quanto em função, os mesmos que 

nossas duas pulsões primevas, Eros e destrutividade”, e aponta que, no tocante aos princípios 

de amor e discórdia, o próprio Empédocles os “concebeu como sendo, no fundo, ‘forças 

naturais a operar como pulsões (...)’.” 11  

No texto Totem e tabu, Freud explicita a herança filogenética de nossas disposições 

anímicas, a partir da articulação entre o sofrimento e a culpa do herói da tragédia grega e o 
                                                            
8 Sigmund FREUD, Leonardo da Vinci e uma lembrança encobridora, p. 124. 
9 Idem, Além do princípio do prazer, pp. 219-220. 
10 Idem, Ibid., p. 279.  
11 Idem, Ibid., p. 280.  
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banquete totêmico do mito da horda primeva: “Na história da arte grega deparamo-nos com 

uma situação que apresenta notáveis semelhanças com a cena da refeição totêmica (...). Tenho 

em mente a situação da mais antiga tragédia grega.” 12 

A constatação da presença do acaso no pensamento freudiano atrelado à teoria da 

dualidade pulsional nos conduz a introduzir, neste capítulo, o pensamento de Luiz Alfredo 

Garcia-Roza que elabora uma articulação entre o acaso e as pulsões freudianas, ao considerar 

“as pulsões, pura potência indeterminada” 13 e ao afirmar que “a pulsão de que nos fala Freud 

seria a emergência desse caos original, dessa força não domada e que persiste como fundo não 

ordenado de todo ser vivo. A pulsão seria, pois, a reafirmação constante do acaso.” 14  

Pesquisaremos, assim, o lugar ocupado pelo acaso na teoria freudiana em sua relação 

com a teoria pulsional, com o intuito de pensar a concepção e a forma de enfrentamento do 

trágico em Freud. Para finalizar, pretendemos cotejá-las com as noções de trágico e de 

pessimismo em Schopenhauer, conforme apresentadas pelos comentadores no capítulo 2, 

incluindo um olhar para as possíveis aproximações e os eventuais distanciamentos entre essas 

concepções nos dois autores.  

 

 

3.1 Trágico na alma humana 

 

 

Sigmund Freud nasce em Freiberg, na Morávia, antiga Tchecoslováquia, no dia 6 de 

maio de 1856. Muda-se com sua família para Leipzig, e, mais tarde, aos quatro anos, para 

Viena, onde permanece por quase oitenta anos. Freud possuía dois meio-irmãos, Emmanuel e 

Philipp, com, aproximadamente, a mesma idade de sua mãe. Assim, ele era ligeiramente mais 

novo que seu sobrinho John, filho de Emmanuel. Morre em Londres em 1939. 

Aos oito anos de idade, Freud já se interessa pela leitura de William Shakespeare e, na 

adolescência, fica profundamente tocado ao ouvir uma conferência que tematiza sobre o 

ensaio de Goethe sobre a natureza.  

A construção do edifício psicanalítico, campo que pretendemos entrelaçar com a 

tragédia e com o trágico, traz a marca da cultura grega, mais especificamente, de sua 

mitologia e literatura, como fonte de inspiração.  

                                                            
12 Sigmund FREUD, Totem e tabu, p. 184. 
13 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 53. 
14 Idem, Acaso e repetição em psicanálise, p. 19. 
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O pensamento freudiano estabelece uma estreita relação com a história da tragédia, 

desde Ésquilo, passando por Sófocles, Eurípedes até Shakespeare, a partir da qual surgem 

metáforas temáticas sobre as quais Freud constrói um universo de análises.  

Freud, em seu famoso texto A interpretação dos Sonhos, considerado, por muitos, 

como um referencial para o início da psicanálise, nos fala das afinidades entre o processo 

psicanalítico e a tragédia grega, pois essa fornece os elementos para Freud nomear e descrever 

o complexo de Édipo, invariância que fincará um dos pilares de seu pensamento, conforme 

nos diz: 

 

O que tenho em mente é a lenda do Rei Édipo e o drama de Sófocles que traz o seu 

nome. (...) A ação da peça consiste em nada mais do que o processo de revelar, com pausas 

engenhosas e sensação sempre crescente – um processo que pode ser comparado ao trabalho 

de uma psicanálise. 15 

 

Lacan, em sua releitura da obra de Freud, discute no seminário A ética da psicanálise 

suas proposições acerca da essência da tragédia e se refere a um parentesco originário e 

fundante entre a psicanálise e a tragédia, ao afirmar que “a tragédia está presente no primeiro 

plano de nossa experiência, a dos analistas, como é manifestado nas referências que Freud – 

impelido pela necessidade dos bens oferecidos por seu conteúdo mítico –, encontrou em 

Édipo, mas também em outras tragédias.” 16  

A ética implicada na reflexão acerca do agir humano se dirigiu, na perspectiva da 

tradição filosófica, para um ideal a ser atingido.  Entretanto, na filosofia trágica e na 

abordagem psicanalítica temos uma mudança de orientação em que o pensamento passa a  

focalizar não um ideal, mas os acasos, os impasses, os conflitos, e, sobretudo, a desmedida 

que vigora na relação do homem com sua ação.  

Consonante a esse pensamento, Lacan afirma que “é na dimensão trágica  que as ações 

se inscrevem e que somos solicitados a nos orientar em relação aos valores.” 1 Lacan ressalta 

que “a filosofia de Freud é fundamentalmente anti-humanista” e que “Freud deve ser situado 

numa tradição realista e trágica, o que explica que é à sua luz que podemos hoje compreender 

os trágicos gregos.” 2 

Nessa obra, Freud também se depara com a insuficiência da psicologia moderna para 

explicar os fenômenos oníricos, pois restrita aos aspectos racionais e conscientes do homem 

                                                            
15 Sigmund FREUD, A Interpretação dos Sonhos, p. 277.  
16 Jacques LACAN, O seminário, Livro 7, A ética da psicanálise, p. 296. 
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não oferecia qualquer tipo de auxílio para a compreensão dos métodos de funcionamento 

anímico que Freud observa a partir dos relatos dos sonhos de seus pacientes. Nesse cenário 

assim circunscrito sobre o conhecimento da alma humana, característico das tradicionais 

psicologias da consciência, Freud cria a ciência psicanalítica que enfatiza, desde o início, o 

jogo de forças e a abundância de cadeias inconscientes de pensamento que se encontram 

ativos nos processos psíquicos e em luta por encontrar expressão. Facilitar a expressão desses 

pensamentos por meio da fala se torna, então, o ofício do psicanalista. 

Assim, na aurora do século XX, em plena modernidade, Freud extrai do corpus mítico 

grego os alicerces para a fundação da psicanálise. Devemos ao autor a sensibilidade e a 

habilidade para transpor as fronteiras entre as idades da humanidade ao remontar à Grécia 

antiga, nosso berço, e pinçar em seus relatos míticos, em especial o mito de Édipo, elementos 

que servirão de matéria prima para a elaboração de noções básicas desenvolvidas pela 

psicanálise, como o complexo de Édipo. Conforme dramatizado em Édipo Rei, de Sófocles, o 

sujeito é responsável por seus atos inconscientes ou não, o que instaura uma conexão entre a 

tragédia e a psicanálise. 

É curioso notar que, etimologicamente, a palavra clínica origina-se do grego klinico, 

kline e do verbo klino que significam tratamento, leito ou repouso, e deitar, debruçar, reclinar, 

inclinar. Asclépio, deus da medicina e filho de Apolo, em seu santuário, em Epidauro, 

transmite a seus oráculos por meio dos sonhos. No ritual de cura por incubação, o doente é 

recebido para passar a noite a fim de ingressar no sono e incubar o sonho curativo. Paglia nos 

fornece sua interpretação de que “os sonhos são a magia dionisíaca na inflamação sensória do 

sono. O sono é a caverna à qual descemos toda noite, a cama uma toca de primeva 

hibernação.” 17   

Coube a Freud, em sua clínica, não por acaso, a invenção do artifício do divã, 

representante emblemático da posição privilegiada para nossos pacientes incursionarem nas 

suas experiências de nascimento, doença, sexo, morte, sonhos etc. Deitar-se para relembrar o 

que não pode ser esquecido é o convite de trabalho psíquico a ser realizado pelo analisando. 

E, aquilo que não se pode apagar, dá-se o nome, em grego, de alethéia – não esquecimento –, 

traduzido, também, por desvelamento, verdade. 

Alethéia, deusa da verdade, faz par com Palavra cantada – Moûsa, as musas, filhas da 

deusa Mnémosyne (Memória) –, com Luz e com Louvor. Nessa configuração de ordem 

                                                            
17 Camille PAGLIA, Personas sexuais, p. 100. 
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mítico-religiosa, Alethéia-Verdade é “potência criadora de ser.” 18 É esse tipo de verdade de 

que se ocupam o mito e a psicanálise.  

Se o objetivo fundamental do mito é dar conta de contradições, ao nos referirmos à 

questão da verdade, trazemos com ela a sua antítese, ou seja, o esquecimento, Léthe em grego, 

cúmplice do Silêncio, de Censura e de Obscuridade. 

Os gregos antigos acreditam que o registro dos ensinamentos de outros tempos, dos 

grandes homens e povos deveria ser lembrado, e que essas lembranças levam às verdades da 

vida que o homem deve sempre buscar e preservar. 

Marcel Detienne lembra-nos que ao final do século IV a. C., na Grécia arcaica, uma 

espécie de ritual báquico e órfico testemunha a força escritural dos meios filosófico-religiosos 

fascinados pelos jogos da Memória, do Esquecimento e da Verdade. Às margens do mar 

Negro, escavadores soviéticos encontram, em tabuinhas de osso, grafites datados de 500 a. C., 

em que ao lado da palavra órfica aparecem Dioniso, Verdade, (Alethéia) sob os três termos 

Vida-Morte-Vida. Na segunda plaqueta, ao lado do par Paz-Guerra, temos Verdade-Engano 

(Alethéia-Pseudos). Na terceira tabuinha, sob o nome de Dioniso abreviado, aparece Psychê, 

alma, associada à Alethéia 19. 

Encontramos, portanto, desde os tempos arcaicos, a indelével presença não só de 

Dioniso – o deus da contradição – como, também, da Memória no mito grego, e, mais 

recentemente, na clínica psicanalítica. 

Porém, lembremos que as Musas podem escolher entre dizer a verdade ou a mentira, 

conforme declaram: “sabemos muitas mentiras dizer símeis aos fatos / e sabemos se queremos 

dar a ouvir revelações (alethéia).” 20 Ou seja, o canto/fala das musas transita entre o falso e o 

verdadeiro, entre a ficção e a verdade, ou melhor, se localiza na verdade como ficção. 

Memória, por sua vez, requer outro que a escute, e seu canto/fala transita em torno do que foi 

na visada do que será: “Eia! pelas Musas comecemos, (...) dizendo o presente, o futuro e o 

passado.” 21 

O par antitético, mas dialético, verdade-esquecimento, conduz Lévi-Strauss a declarar 

que há muita psicanálise no mito. O mito está intimamente ligado à noção de verdade, 

verdade essa velada no interior do próprio mito. É o anúncio de um dos princípios 

fundamentais da psicanálise, o princípio da dualidade como estruturante da vida psíquica. 

                                                            
18 Marcel DETIENNE, Os gregos e nós, p. 77. 
19 Idem, Ibid., p. 88. 
20 HESÍODO, Teogonia, vv. 27-28, p. 103. 
21 Idem, Ibid., vv. 36-38, p. 105. 
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Freud recomenda a nós, psicanalistas, não só a inclusão de um curso de mitologia na 

formação psicanalítica, como também, a relevância de conhecermos o desenvolvimento da 

linguagem – a etimologia –, ao trabalharmos na tradução da linguagem do sonho. 

Em A Interpretação dos sonhos, Freud já se utiliza do mito como via de compreensão 

para os processos inconscientes. A linguagem dos sonhos se aproxima da linguagem ambígua 

dos oráculos, uma vez que a fala desses indica os desígnios, mas fica a cargo do homem a sua 

interpretação. O sonho, à semelhança do mito, abarca a projeção de desejos inconscientes de 

um sonhador particular. Portanto, o mito expressa o sonho da humanidade, ao passo que o 

sonho de um sujeito designa seu mito singular, ou, o mito individual do neurótico, segundo 

Jacques Lacan. O mito é um saber que nos atravessa sem que o saibamos, assim como o 

inconsciente é um saber que não se sabe, que se sabe. 

A psicanálise, ao tratar da análise da realidade psíquica, institui na travessia em 

direção ao processo de subjetivação, o caminho da construção de uma linguagem 

mitopoiética. Hódos, em grego, significa caminho, de onde deriva méthodos, busca de algo, 

especialmente, de saber, de conhecimento que se refere, também, ao modo como essa busca é 

conduzida. 

Freud concebe que o psiquismo não se restringe ao indivíduo e que a vida é tecida 

entre o coletivo e o individual. O inconsciente, embora atemporal, traz as marcas da memória 

da espécie e da história que recaem sobre o destino individual. 

Ao tratar o inconsciente como um modo de funcionamento psíquico, Freud propõe 

uma outra ciência capaz de produzir conhecimento sobre os aspectos humanos encobertos, e 

destituídos de valor pela corrente de cientistas e filósofos, de sua época, que afirmavam a 

exclusiva valorização dos aspectos racionais e conscientes como formadores do psiquismo. 

Ele considerará o inconsciente como a verdadeira realidade psíquica caracterizada pelo 

desconhecimento, denotando, assim, os limites de nossa ação consciente. A ultrapassagem do 

vínculo entre a consciência e o psiquismo, leva Freud a formular o inconsciente e o conflito 

do embate de pulsões opostas, porém complementares, que agem no psiquismo independente 

de qualquer racionalidade ou consciência. 

O escritor argentino Ricardo Piglia considera que “o psicanalista (...) nos convoca 

como sujeitos trágicos; diz que há um lugar em que todos somos sujeitos extraordinários, 

lutando contra tensões e dramas profundíssimos, e isso é muito atraente.” 22 Puig diz que o 

                                                            
22 Ricardo PIGLIA, O melodrama do inconsciente, pp. 110-111. 
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inconsciente tem estrutura de folhetim, ao captar a dramaticidade implícita nas nossas vidas 

que a psicanálise põe no centro da experiência de construção da subjetividade.  

Outra forte influência em Freud é a teoria de Darwin de que a humanidade primitiva se 

assemelha aos símios superiores que viviam em pequenas hordas formadas por um macho 

todo-poderoso e possuidor de muitas mulheres a seu redor. Thomas W. Atkinson diz que esse 

fato levaria, inevitavelmente, como em muitos animais superiores, à situação em que o macho 

possessivo proibiria o incesto entre seus rivais mais novos. A partir daí, Freud levanta a 

hipótese de que, periodicamente, os filhos machos, já crescidos, se agrupam em bandos para 

atacar e devorar o pai. 

A civilização humana, descrita no texto Totem e tabu, por Freud, se origina, portanto, 

desse mito darwiniano de uma horda primitiva em que seus membros são submetidos à 

vontade sem limites de um pai selvagem que não só interdita as mulheres aos filhos, como 

também, os castra. 

A cultura totêmica se baseia nas restrições que os filhos impuseram mutuamente, a fim 

de conservar o grupo. Os preceitos do tabu constituíram o primeiro direito ou lei. 

Nessa mesma época, Freud, também, é envolvido pelas ideias de Robertson Smith 

acerca do sacrifício e das festas sacrificiais, em que o totem é, ritualmente, morto e comido, à 

semelhança de uma repetição do fato original. Em princípio, essas cerimônias são 

acompanhadas de luto e, mais tarde, de júbilo triunfante e excessos selvagens. 

No capítulo 1 colocamos que todos os heróis trágicos são representações de Dioniso e 

que, portanto, a tragédia coloca em cena os sofrimentos vividos por Dioniso com sua 

dilaceração. Lembremos que nesse mito, Dioniso, filho de Zeus e Sêmele, nasce duas vezes. 

Zeus, ao ver Sêmele fulminada ao querer admirá-lo em todo o seu esplendor, arranca o bebê 

Dioniso das entranhas da mãe e o guarda em sua coxa até o momento do nascimento. Retirado 

de sua mãe é gestado e nascido de seu pai. Mas, por ordem de Hera, ciumenta de Sêmele, 

Dioniso é despedaçado pelos Titãs e colocado em um caldeirão, do qual seus pedaços são 

retirados por sua avó Rhea que o reanima. 

Nas derradeiras páginas de Totem e tabu, a alma de Freud é tomada pela imagem de 

que “o Herói da tragédia deve sofrer; (...) porque era o pai primevo, o Herói da grande 

tragédia primitiva. (...) Tem de conduzir o fardo daquilo que é conhecido como culpa trágica.” 
23 Essa imagem reveladora é desdobrada em “um conjunto de indivíduos, com nomes e 

                                                            
23 Sigmund FREUD, Totem e tabu, p. 185. 
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vestimentas iguais, cercavam uma figura isolada, todos eles dependendo de suas palavras e 

atos: eram o Coro e o personificador do Herói.” 24  

Para Freud, “a cena no palco provinha da cena histórica através de um processo de 

deformação sistemática – um processo de refinada hipocrisia, poder-se ia mesmo dizer” 25, 

assim ele explicita o lugar de redentor, de salvador atribuído ao herói trágico. Em seguida, 

Freud explicita: 

 

Na realidade remota, havia sido os membros do coro que tinham causado o sofrimento 

do herói; agora, entretanto, desmanchavam-se em comiseração e lamentações e era o próprio 

Herói o responsável por seus próprios sofrimentos. O crime que fora jogado sobre seus 

ombros, a presunção e a rebeldia contra uma grande autoridade, era precisamente o crime pelo 

qual os membros do Coro, o conjunto de irmãos, eram responsáveis. E assim o herói trágico se 

tornou, ainda que talvez contra a sua vontade, o redentor do Coro. 26 

 

Essa é a resposta de Freud para sua dupla indagação acerca do sofrimento do herói e 

da culpabilidade trágica: “Mas por que tinha de sofrer o Herói da tragédia? E qual era o 

significado de sua ‘culpa trágica’?” 27 

Assim, para Freud, o herói trágico grego deve padecer porque encarna o pai primevo 

do mito da origem da cultura, e deve pagar pela culpa com o intuito de absolver o coro de sua 

própria culpa como nos diz: “a culpa trágica era a que tinha que tomar sobre si próprio, a fim 

de aliviar a culpa do Coro.” 28 O herói trágico se transforma em salvador da culpabilidade do 

coro. 

Freud, então, nos esclarece que o fundamento dessa culpa não é de fácil identificação, 

pois “à luz de nossa vida cotidiana, muitas vezes não há culpa alguma. Via de regra, ela reside 

na rebelião contra alguma autoridade divina ou humana.” 29 Por isso, “o Coro acompanhava o 

Herói com sentimentos de comiseração, procurava retê-lo, adverti-lo, moderá-lo, pranteando-

o quando encontrava o que sentia ser a punição merecida por seu ousado empreendimento.” 30 

                                                            
24 Sigmund FREUD, Totem e tabu, p. 184. 
25 Idem, Ibid., p. 185. 
26 Idem, Ibid., p. 185. 
27 Idem, Ibid., p. 185. 
28 Idem, Ibid., p. 185. 
29 Idem, Ibid., p. 185. 
30 Idem, Ibid., p. 185. 
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Freud alega que o sofrimento do herói trágico constitui, até hoje, a essência da 

tragédia, ao falar que “o herói da tragédia deve sofrer; até hoje isso continua sendo a essência 

da tragédia.” 31 

Freud articula que o banquete totêmico, a eliminação do pai primevo por um grupo de 

filhos, é um acontecimento cujas cicatrizes acompanham a história da humanidade até nossos 

dias, pois seu legado não é passível de ser erradicado. Ele faz a advertência de que quanto 

mais relegamos esse acontecimento primordial ao esquecimento e ao silêncio, mais 

substitutos sangrentos serão originados.   

Assim, na esteira de Smith, Freud afirma que um desses substitutos é a tragédia grega, 

ao nos dizer que “na história da arte grega deparamo-nos com uma situação que apresenta 

notáveis semelhanças com a cena da refeição totêmica (...). Tenho em mente a situação da 

mais antiga tragédia grega.” 32 E, ao fazer referência ao tema central da representação da 

tragédia grega, evoca “os sofrimentos do bode divino, Dioniso, e a lamentação dos bodes 

seguidores, que se identificavam com ele.” 33 Ou seja, o pesar do coro em face do sofrimento 

de Dioniso, com quem se identificam, é o conteúdo dessa representação. 

As reflexões contidas em Totem e tabu, também, levam Freud a assinalar o surgimento 

do sentimento de ambivalência, e a convivência entre a realidade psíquica e a realidade 

histórica, isto é, a filogênese e a ontogênese das nossas disposições anímicas. 

Freud insiste que essa investigação mostra que “os começos da religião, da moral, da 

sociedade e da arte convergem para o complexo de Édipo”, e acrescenta que essa 

interpretação vai de encontro “com a descoberta psicanalítica de que o mesmo complexo 

constitui o núcleo de todas as neuroses.” 34  

A constituição da cultura, para Freud, se efetiva a partir do assassinato do pai, como 

metáfora de organização da lei, do pacto que visa colocar uma ordem nas paixões humanas. 

Freud fundamenta a origem da cultura à função paterna, função essa simbólica que visa 

estabelecer uma ordem na selvageria, na dimensão indomável do ser humano.  

A vida dos seres humanos em comunidade tem como fundamento a compulsão para o 

trabalho, criada pela necessidade externa, e o poder do amor, que fez o homem relutar em se 

privar de seu objeto sexual – a mulher –, e a mulher, em se privar daquela parte de si própria 

                                                            
31 Sigmund FREUD, Totem e tabu, p. 185. 
32 Idem, Ibid., p. 184. 
33 Idem, Ibid., p. 185. 
34 Idem, Ibid., p. 185. 
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que dela é separada – seu filho. Eros e Ananke, amor e necessidade, se tornaram, portanto, os 

patronos da civilização humana 35.  

Freud, curiosamente, constata que a cultura se origina a partir de um crime, que é a 

expressão da reação dos irmãos frente a um pai primordial selvagem que tem livre acesso para 

gozar de todas as mulheres. Esse pai admirado e, ao mesmo tempo, odiado é também fonte de 

identificação, principalmente após a sua morte. Esse lugar vazio, que deve ser mantido 

desocupado, demanda leis para que essa figura selvagem, após a morte, não seja ocupada por 

outra. 

O crime, diz George Bataille “é próprio da espécie humana, é inclusive próprio apenas 

dessa espécie, mas acima de tudo é seu aspecto secreto.” 36 Para o autor “o princípio da 

tragédia é o crime”, e o crime evoca a noite, pois “o crime sem a noite não seria crime, porém, 

embora profundo, o horror da noite aspira ao brilho do sol.” 37  

Assim, se, por um lado, a lei simbólica produz seu efeito de pacificar a selvageria, por 

outro, deixa um resíduo de autoridade, pela identificação, que permanece selvagem e incita o 

sujeito a ir sempre mais além do princípio do prazer.  

A ambivalência em relação a esse mito organizador das paixões humanas traz como 

consequência a culpa, que aparece num limite exterior como temor, e que provoca a retenção 

do homem no “serviço de bens”, ou seja, na preocupação com a conservação da vida, e com 

as garantias imaginárias.   

Durante séculos, o homem julgou que o universo era regido por um princípio divino e 

que os deuses o faziam sofrer para ensinar que ele não devia tomá-lo como seu igual. Assim, 

os deuses da Grécia antiga punem os homens acometidos pela desmesura, hybris 38. Por meio 

do relato das dinastias reais – Atridas ou Labdácidas –, podemos apreender o movimento 

alternado que leva o herói, esse semi-deus, a ocupar, ora o lugar de um déspota, arrebatado 

pela embriaguez do poder, ora de uma vítima submetida a um destino implacável.  

Nesse registro, Roudinesco nos fala em humanidade abjeta: 

 

Nesse universo, todo homem era ao mesmo tempo ele mesmo e seu contrário – herói e 

velhaco –, mas nem os homens nem os deuses eram perversos. E, no entanto, no cerne desse 

sistema de pensamento que definia os contornos da Lei e de sua transgressão, da norma e de 

                                                            
35 Cf. Sigmund FREUD, O mal-estar na civilização, p. 121. 
36 George BATAILLE, Erotismo, p. 117. 
37 Idem, Ibid., p. 117. 
38 Hybris significa, ao mesmo tempo, excesso, desmedida e injúria. Cf. Elisabeth ROUDINESCO, A parte 
obscura de nós mesmos, p. 15. 
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sua inversão, todo homem que alcançava o topo da glória corria sempre o risco de ser 

constrangido a se descobrir perverso – isto é, monstruoso, anormal – e fadado a viver uma 

vida paralela, a de uma humanidade abjeta. 39  

 

Édipo é seu protótipo. Após ter sido o maior rei de sua época, se vê reduzido ao estado 

de desonra por ter cometido, sem o saber, o pior dos crimes: esposar a mãe, matar o pai e ser, 

ao mesmo tempo, pai e irmão de seus próprios filhos, condenado ao opróbrio de sua 

descendência. Nada é mais humano do que esse sofrimento de um homem responsável – 

portanto, culpado à sua revelia, sem ter errado –, por um destino organizado pelos deuses. 

Assim, somos convocados à fala de Lacan ao afirmar que “Édipo é a passagem do mito à 

existência.” 40 

A tragédia grega, em especial, a trilogia tebana de Sófocles reflete o momento da 

constituição da cidade e de nascimento do Direito, como via privilegiada de organização da 

cultura. Ela expõe o apelo à lei como tentativa de responder aos impasses da existência. Esse 

apelo à lei quer seja referido ao oráculo, quer seja aos deuses, ou quer seja à cidade é exibido 

na tragédia pela desmedida, pelo esgarçamento de seus limites, até que, pelo seu efeito tal 

valor privilegiado se rasga e deixa o herói ao desabrigo. Ao ultrapassar a Até, o limite em que 

se sustenta a existência humana, Édipo e Antígona encontram o termo radical do desejo, ao 

preço da aniquilação como sujeitos.  Nesta dimensão de dessubjetivação encontramos, 

paradoxalmente, o mais íntimo deles mesmos, para além de todo narcisismo, até mesmo 

aquele indispensável para sustentar a continuação da existência, o que mostra o risco dessa 

ultrapassagem. 

Devemos considerar que o descentramento do sujeito moderno, operado pela noção 

psicanalítica de inconsciente veio, de alguma forma, recriar algo comparável à fragilidade do 

herói-trágico, eternamente dividido entre êthos e daímôn, o caráter e a potência divina 41. Da 

mesma maneira que o herói-trágico aparece, ora como agente – causa e fonte dos seus atos –, 

e ora como alguém que é movido de fora, por uma força que o ultrapassa e o arrasta, o homem 

pós-freudiano, também, se reconhece numa eterna tensão entre a consciência e o inconsciente. 

Essa tensão e ambiguidade, que fazem o sujeito oscilar entre uma identidade inconstante e a 

alteridade mais radical, tinham sido dissimuladas pela filosofia platônica e, assim, 

                                                            
39 Elisabeth ROUDINESCO, A parte obscura de nós mesmos, p. 15.  
40 Jacques LACAN, O Seminário, Livro 2, O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise, p. 310. 
41 Jean-Pierre VERNANT & Pierre VIDAL-NAQUET, Esboços de vontade na tragédia grega. In Mito e tragédia 
na Grécia Antiga, São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 27. 
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permaneceram ao longo da modernidade. Foi Freud, seguindo as pistas dos filósofos 

Schopenhauer e Nietzsche, quem as trouxe à tona novamente e criou uma nova ciência. 

Jean Hyppolite, em seu livro Ensaios de psicanálise e filosofia, considera que Freud 

não mede esforços em direção ao desvelamento de uma verdade, desde muito pressentida, 

acerca do psiquismo, mesmo que esse desvelamento pudesse ser penoso e decepcionante. Para 

Hypollite, Freud “queria desmistificar o homem” e compara “a psicanálise à tragédia de 

Édipo, a esta descoberta heroica e progressiva do verdadeiro que chega a uma espécie de 

reconhecimento, a um “eu sempre soube disso.”” 42 

Já enfatizamos que a ideia de tragédia implica sempre a queda, em algum nível, do ser 

humano. Entretanto, como expressão teatral, a tragédia oferece a oportunidade de 

experimentar essa queda de maneira artística. O homem inventa o sentido para assegurar a sua 

existência. Mas, se ocorre a experiência da queda, temos como consequência a perda da 

garantia da existência e a possibilidade do sofrimento. A exposição pública do nível mais 

íntimo desse sofrimento, por meio dessa expressão artística teatral, implica promover uma 

transfiguração da derrisão dessa queda em júbilo. 

Para trabalhar as implicações dessa queda que representa a perda simbólica, a 

psicanálise se baseia, a partir da pesquisa antropológica, na universalidade da interdição do 

incesto, ou, da lei presente em toda sociedade organizada. É em torno desse tabu, em que a 

mãe é colocada como inatingível, que se dá a organização das relações de parentesco. Nesse 

contexto, a função paterna é convocada não só para efetuar o interdito, como também, para 

mantê-lo, e invocar a perda original como causa do desejo, o que coloca o sujeito numa 

posição de busca incessante de renovação dos traços daquilo que foi irremediavelmente 

perdido. Dessa forma, penetramos no domínio dos deslocamentos, das substituições, ou seja, 

do simbólico em que o complexo de Édipo ocupa seu lugar metafórico que demarca a relação 

entre o desejo e a lei. 

Freud escreve em Reflexões para os tempos de guerra e morte como, numa guerra, os 

homens rasgam os tratados de lógica e de ética, e como os contratos sociais se desfazem. É 

um texto muito pessimista sobre a condição humana.  

Nele, Freud constata que as leis de conduta moral formuladas pelo Estado para a 

proteção do indivíduo e para sua participação em uma comunidade civilizada exigem 

demasiado dele, uma alta dose de autodomínio e de renúncia da satisfação das pulsões, nem 

sempre possível. A observação mostrou que as nações ditas civilizadas se conhecem e se 

                                                            
42 Jean HYPPOLITE, Ensaios de psicanálise e filosofia, p. 89. 
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compreendem tão pouco que se voltam, facilmente, uma contra a outra com ódio e asco, e “os 

homens perpetram atos de crueldade, fraude, traição e barbárie tão incompatíveis com seu 

nível de civilização, que qualquer um os julgaria impossíveis.” 43  

Freud afirma, de forma contundente, que “na realidade, não existe ‘erradicação’ do 

mal.” 44 E, acrescenta que a pesquisa psicanalítica revela, ao contrário, “que a essência mais 

profunda da natureza humana consiste em pulsões instintuais de natureza elementar, 

semelhantes em todos os homens e que visam à satisfação de certas necessidades primevas.” 
45 Em si mesmo, completa Freud, essas pulsões não são nem boas nem más. “Classificamos 

esses impulsos, bem como suas expressões, dessa maneira, segundo sua relação com as 

necessidades e as exigências da comunidade humana.” 46 Devemos admitir que todos os 

impulsos que a sociedade condena como maus, como os egoístas e cruéis, são de natureza 

primitiva. 

Assim, nesse texto, Freud enfatiza que acolhemos as ilusões porque elas nos poupam 

de sentimentos desagradáveis e nos trazem em troca o gozo das satisfações, mesmo que 

ilusórias. Somos por ele advertidos de que essas ilusões entram facilmente em choque com a 

realidade que as despedaça, causando um sofrimento maior ainda. 

Em seu livro O mundo que eu vi, Stephan Zweig nos conta o encontro que tivera com 

Freud em Londres, após a I Guerra, quando ambos se refugiam do nazismo, em que Freud diz: 

“está vendo, e achavam que eu era pessimista sobre o futuro da humanidade.” 47 Pouco depois 

Zweig escreve sobre o enterro desse grande homem, ali no exílio, enquanto parte de sua 

família, que não conseguiu fugir, morria nos campos de concentração.  

A ideia da horda primitiva é o mito freudiano que nos ajuda a pensar nessa origem que 

nos habita, nessa violência escura da qual tentamos sair por meio da civilização, ou seja, com 

os laços de amizade, com as conversas, com os livros que lemos, com os filmes que 

assistimos. 

Em Uma dificuldade no caminho da psicanálise, Freud ressalta que não abordará uma 

dificuldade intelectual, mas antes uma dificuldade afetiva ao descrever como “o narcisismo 

                                                            
43 Sigmund FREUD, Reflexões para os tempos de guerra e morte, p. 316. 
44 Idem, Ibid., p. 317. 
45 Idem, Ibid., p. 317. 
46 Idem, Ibid., pp. 317-318. 
47 Stephan ZWEIG, O mundo que eu vi, p. 283. 
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universal dos homens, o seu amor-próprio” 48 sofre com três severos golpes despontados pelas 

pesquisas científicas. 

O primeiro golpe é o cosmológico, referido ao descentramento da Terra realizado por 

Copérnico, no século XVI. Até então, o homem acreditava que a Terra, seu domicílio, era o 

centro do universo, com todos os planetas girando ao seu redor, o que se ajustava 

perfeitamente à sua propensão a se considerar o senhor do universo. A destruição dessa ilusão 

narcísica por Copérnico é o primeiro golpe ao narcisismo do homem. 

O segundo golpe no narcisismo do homem é o biológico, e seu autor é Charles 

Darwin, ao escancarar para o homem sua origem no macaco. Somos uma espécie de macaco. 

No curso do desenvolvimento da civilização o homem adquiriu uma posição dominante sobre 

as outras criaturas do reino animal. Não satisfeito com essa supremacia abre um abismo entre 

a sua natureza e a dos animais. Apossou-se da razão e de uma alma imortal, alegando uma 

ascendência divina, erguendo uma muralha entre ele o reino animal. Uma criança não vê 

muita diferença entre sua própria natureza e a dos animais, e transfere para eles emoções de 

medo que sente de seu pai humano. Os povos primitivos também têm a mesma percepção. 

Nos mitos, os deuses assumem formas animais. A presunção e arrogância por parte do homem 

é desfeita por Darwin ao dizer que o homem não só não é diferente do animal como também 

que tem uma ascendência animal. Nenhuma pesquisa científica conseguiu apagar as 

evidências de sua estrutura física e de sua aptidão psíquica como análogas às do animal. 

O terceiro golpe é de natureza psicológica, talvez, o que mais fere, diz Freud, e se 

relaciona à famosa constatação de que “o ego não é o senhor da sua própria casa”, pois as 

pulsões não podem ser domesticadas de forma completa, e os processos psíquicos 

inconscientes só se submetem ao controle do ego por meio de percepções, também, 

incompletas, como afirma: 

 

É assim que a psicanálise tem procurado educar o ego. Essas duas descobertas – a de 

que a vida das nossas pulsões sexuais não pode ser inteiramente domada, e a de que os 

processos psíquicos são, em si, inconscientes, e só atingem o ego e se submetem ao seu 

controle por meio de percepções incompletas e de pouca confiança –, essas duas descobertas 

equivalem, contudo, à afirmação de que o ego não é o senhor da sua própria casa”. Juntas, 

representam o terceiro golpe psicológico. Não é de espantar, então, que o ego não veja com 

bons olhos a psicanálise e se recuse obstinadamente a acreditar nela. 49 

                                                            
48 Sigmund FREUD, Uma dificuldade no caminho da psicanálise, p. 174. 
49 Idem, Ibid., p. 178. 
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Mencionamos, na introdução deste capítulo, que a interioridade é considerada, por 

Rosset, como um dos elementos que insere a psicanálise no pensamento trágico ao dizer: “a 

ideia de interioridade basta, talvez, (...) para designar o campo específico do trágico, assim 

como as ligações que unem a tragédia grega às perspectivas modernas abertas pela 

psicanálise. Situar a fonte do horror, não alhures, mas em si mesmo, é um programa comum a 

Sófocles e a Freud (...).” 50  

Para a psicanálise, há no homem uma força interior, anímica, que basta para descrever 

suas desgraças. “Nada mais trágico, nada mais terrificante para o homem como aquilo que 

provém de sua própria profundeza” 51, declara Rosset.  

Desse horror primeiro ante si mesmo se origina o recalcamento, segundo Freud. Esse 

mecanismo faz com que aquilo que é mais próximo se torne, também, aquilo que é mais 

distante, o mais conhecido é o mais desconhecido, o mais familiar é o mais estranho. Este é 

um tema que alimenta “ao mesmo tempo a tragédia grega, o enigma policial e o pensamento 

psicanalítico” 52, considera Rosset. O autor se indaga qual é o desconhecido e, ao mesmo 

tempo, igualmente buscado pelo herói trágico, pelo inspetor de polícia e pelo psicanalista? Tu 

mesmo, responde a tragédia; o inocente número um, descrito desde o início como o 

personagem demasiado familiar para ser suspeito, diz o romance familiar; a força 

desconhecida de ti que em ti recalca, diz o psicanalista 53. 

No estudo intitulado O estranho, Das Unheimlich, Freud postula a proximidade entre 

o estranho e o familiar. Proximidade expressa pela noção intraduzível de heimlich cuja 

ambiguidade traz o elemento de terror. Para Rosset, a experiência da inquietante estranheza é 

a experiência trágica por excelência: “Ver de súbito – e demasiado tarde –, o presente, o 

próximo, o familiar, como ausente, longínquo e estranho é a experiência trágica por 

excelência.” 54 O que é mais seu é, também, o mais estranho para o homem. 

Do que tens medo? pergunta Freud ao neurótico, ou melhor, a todos os homens. Não, 

talvez, daquilo que há de terrível no que esqueceste, mas daquilo que esqueceste a tua revelia. 

É de ti que tens medo, dessa pessoa desconhecida de ti mesmo, que ordena em ti o mecanismo 

em favor do qual admites ou exclui da sua consciência tal ou qual representação. E, se tu 

despertas angustiado, tentando em vão reencontrar o sonho que te aterrorizou, não é o terror 

de reviver o sonho que te assusta, mas o medo de se encontrar face a face com a força 
                                                            
50 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 68. 
51 Idem, Ibid., p. 68. 
52 Idem, Ibid., p. 68. 
53 Idem, Ibid., p. 68. 
54 Idem, Ibid., p. 69.  
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desconhecida que age em ti, que surge no instante mesmo de te fazer esquecer teu sonho. O 

que em ti recalca é muito mais angustiante do que aquilo que tu recalcas. 

Para Rosset, “isto é o que ensinou Freud, e o que ensinava a tragédia grega, 

notadamente Édipo. O que faz de Édipo um herói tanto psicanalítico quanto trágico, não é que 

ele seja incestuoso e parricida, mas que ele interrogue uma exterioridade acerca de um tema 

que não concerne senão à interioridade.” 55 

Assim, o que no homem é recalcado não é só a potência familiar por excelência, mas 

também, uma potência desconhecida, o segredo. O mecanismo de recalcamento é, então, o 

lugar decisivo em que se reúnem o estranho e o familiar, a noção moderna que designa o 

mecanismo dos trágicos gregos, exclusivo de toda força exterior ao homem – tal como a ideia 

de destino –, afirmador de uma força interior e silenciosa, capaz de todos os terrores e de 

todas as alegrias acessíveis àquele que dela está investido. 

Em O mal-estar na civilização Freud considera que a religião é um recurso utilizado 

pelo homem para prolongar a proteção que a criança espera de seu pai. Na religião, o pai, 

simples mortal, é tornado divino e substituído pela figura de Deus, para apaziguar o 

desamparo que se instala em nós desde o momento do nascimento.  

Assim, na organização da cultura ocidental, a relação com o pai, seja divina ou não, é 

um fator de referência ordenadora. O pai é fonte de identificação e ponto de partida para que o 

sujeito adquira um lugar no mundo. Freud localiza nas funções parentais, sobretudo, na 

função paterna, o fator de estabilização da relação entre o sujeito e o mundo, a origem do 

destino dos homens e da dimensão simbólica. Munido dessa articulação, o sujeito pode se 

deslocar do caos, da morte e encontrar caminhos possíveis para suportar o peso da dura 

realidade e da proliferação de suas produções imaginárias. 

O  título original escolhido por Freud para o texto O mal-estar na civilização foi A 

infelicidade na civilização, Das Unglück in der Kultur. Porém, Unglück foi mais tarde 

alterado para Unbehagen, palavra de difícil equivalência em inglês, mas com fácil adequação 

em francês, por meio da expressão malaise. Numa carta a sua tradutora Riviere, Freud sugere 

para a tradução inglesa O desconforto do homem na civilização, mas Riviere propõe que seria 

mais razoável A civilização e seus descontentes, ou ainda, A civilização e suas insatisfações.  

A guisa de esclarecimento, a tradução da palavra Kultur por civilização, e não por 

cultura, se deve ao fato de que Freud utiliza indistintamente os dois termos ao dizer que 

                                                            
55 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 70. 
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“desprezo ter que distinguir entre cultura e civilização.” 56 Assim, Freud denomina de 

civilização humana, Kultur, “a soma integral das realizações e regulamentos que distinguem 

nossas vidas das de nossos antepassados animais”, com o intuito “de proteger os homens 

contra a natureza e (...) ajustar os seus relacionamentos mútuos.” 57 

Em O mal-estar na civilização Freud é claro ao afirmar que “o desejo de que o homem 

‘seja feliz’ não se acha incluído no plano da ‘Criação’.” 58 Pois, a “felicidade no sentido mais 

restrito provém da satisfação (de preferência repentina) de necessidades represadas em alto 

grau, sendo, por sua natureza, possível apenas como uma manifestação episódica.” 59 E, além 

disso, “nossas possibilidades de felicidade sempre são restringidas por nossa própria 

constituição. Já a infelicidade é muito mais fácil de experimentar.” 60 

Freud elenca três fontes de sofrimento no ser humano. O sofrimento pode se originar 

de nosso próprio corpo, condenado a decadência e à dissolução; do mundo exterior, que pode 

se voltar contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas, e, finalmente, de 

nosso relacionamento com as outras pessoas. Para ele, o sofrimento provindo dessa última 

fonte é o “menos fatidicamente inevitável do que o sofrimento oriundo de outras fontes” 61 e, 

por isso, ele “nos seja mais penoso do que qualquer outro.” 62 

Desta forma, o programa do princípio do prazer que decide o propósito de nossa vida e 

domina o funcionamento do aparelho anímico, desde o início, não tem possibilidade de ser 

executado, pois todas as restrições são contrárias a ele. Portanto, sob a influência do mundo 

externo, o princípio do prazer se transforma no modesto princípio de realidade. 

Gérard Lebrun salienta que Freud considera que “há espíritos sombrios a ponto de 

pretender que as mirabolantes conquistas da civilização apenas teriam contribuído para 

aumentar a aflição dos indivíduos.” 63 Para o autor, “visivelmente Freud não está ao lado deles 

– e, quando sugere a possibilidade de que a civilização se desenvolva, inelutavelmente, à 

custa da felicidade individual, o mínimo que se pode dizer é que ele não explode de 

indignação.” 64 Em seguida, Lebrun lança uma ironia: “Quer dizer que Freud foi um filisteu 

que, apoiado em algumas citações de Goethe, serenamente teria computado nos ganhos e 
                                                            
56 Sigmund FREUD, O futuro de uma ilusão, p. 16. 
57 Idem, Ibid., p. 16.  
58 Idem, O mal-estar na civilização, p. 95. 
59 Idem, Ibid., p. 95. 
60 Idem, Ibid., p. 95. 
61 Idem, Ibid., p. 95. 
62 Idem, Ibid., p. 95. 
63 Gérard LEBRUN, Passeios ao léu, p. 85. 
64 Idem, Ibid., p. 85. 
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perdas a alienação e os sofrimentos dos homens?” 65 Alto lá! Vamos devagar! “porque o 

diagnóstico freudiano é mais complexo” 66 como veremos. 

Lebrun enfatiza que Freud não compartilha do otimismo dos cientificistas de seu 

tempo e desconfia da palavra progresso, pois o criador da psicanálise concebe uma quimera a 

existência de uma tendência à perfeição no homem 67, ao confessar, em Além do princípio do 

prazer, que “não tenho fé, contudo, na existência de tal tendência interna, e não vejo razão 

alguma para que esta ilusão benevolente deva ser conservada” 68, embora admita um 

desenvolvimento efetivo nos reinos animal e vegetal.  

As primeiras palavras de Freud, no capítulo IV de Além do princípio do prazer, nos 

alerta que “o que se segue é especulação, amiúde especulação forçada (...).” 69 Nesse capítulo, 

Freud se ocupa em demonstrar sua hipótese de que “todas as pulsões tendem a restauração de 

um estado anterior de coisas” 70 e, portanto, neste momento, ele deixa de lado sua visão da 

pulsão como mola propulsora da mudança e do desenvolvimento, que será tratada numa etapa 

posterior. 

Lebrun sugere que esqueçamos a perfectibilidade de Rousseau e reconheçamos a 

soberania do princípio de constância 71, de Fechner, como propõe Freud desde o Projeto, pois 

“é a inércia que existe de direito. A adaptação só vem posteriormente – e sob a pressão de 

perturbações externas.” 72 Essa crítica de Freud contra a ideia de uma tendência ao 

crescimento e ao aperfeiçoamento no homem o caracteriza com um autor trágico. 

Para Freud, a vida psíquica e, talvez, a vida nervosa em geral, é moldada pela 

tendência a anular as tensões, a evitar as excitações, ou seja, “a tendência a repetir e não a 

progredir” 73, pois a pulsão recalcada não desiste de desejar uma satisfação completa que é a 

de repetir uma experiência primária de satisfação. Assim, ao atrelar a vida pulsional à 

compulsão à repetição, Freud se depara “com um atributo universal das pulsões e, talvez, da 

vida orgânica em geral”, que ele declara não ter sido, até o presente, claramente especificado, 

ou pelo menos, não explicitamente acentuado, que é a característica conversadora da pulsão, 

isto é, “uma pulsão é um impulso, inerente à vida orgânica, a restaurar um estado anterior de 
                                                            
65 Gérard LEBRUN, Passeios ao léu, p. 85. 
66 Idem, Ibid., p. 85. 
67 Cf. Gérard LEBRUN, Passeios ao léu, p. 86. 
68 Sigmund FREUD, Além do princípio do prazer, p. 60. 
69 Idem, Ibid., p. 39. 
70 Idem, Ibid., p. 55. 
71 Idem, Projeto para uma psicologia científica, pp. 396-398. 
72 Gérard LEBRUN, Passeios ao léu, p. 86. 
73 Idem, Ibid., p. 86. 
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coisas (...).” 74 Se tomarmos como verdade, continua Freud, “que não conhece exceção o fato 

de tudo o que vive, morrer por razões internas, tornar-se mais uma vez inorgânico, seremos 

então compelidos a dizer que ‘o objetivo de toda vida é a morte’, e, voltando o olhar para trás, 

que ‘as coisas inanimadas existiram antes das vivas.’” 75 Essa afirmação da natureza 

conservadora das pulsões evidencia, mais uma vez, a visão trágica do ser humano em Freud. 

Lembremos que Freud afirma que “os atributos da vida foram, em determinada 

ocasião, evocados na matéria inanimada pela ação de uma força de cuja natureza não 

podemos formar concepção”, ou seja, não podemos representar. Freud chega a confessar que 

“o resultado talvez dê a impressão de misticismo ou de falsa profundidade, mas podemos 

sentir-nos inocentes de ter quaisquer desses propósitos em vista.” 76 Trata-se, com efeito, de 

sua reflexão metapsicológica. 

Mas, a pulsão se torna incapaz de tal feito, conforme prossegue Freud: “(...) esse 

impulso que a entidade viva foi obrigada a abandonar sob a pressão de forças perturbadoras 

externas, ou seja, é uma espécie de elasticidade orgânica, ou para dizê-lo de outro modo, a 

expressão da inércia inerente à vida orgânica” 77, na medida em que “o caminho para trás que 

conduz à satisfação completa acha-se, via de regra, obstruído pelas resistências que mantêm 

as repressões (...).” 78 É essa impossibilidade de retorno ao passado que nos impulsiona para 

fugir para o futuro, pois não há outra alternativa “ao organismo senão avançar na outra 

direção em que o crescimento ainda se acha livre, embora sem a perspectiva de levar o 

processo a uma conclusão” 79, ou seja, sem esperar vencer o progresso ou atingir, algum dia, a 

meta. 

Assim, Lebrun nos fala que “o que chamamos de “progresso” provém, portanto, 

apenas da incapacidade de repetir: nos casos desesperados, não passa sequer de uma estratégia 

de conservação. E como poderia ser diferente se o pulsional é, antes de mais nada, 

conservativo e que as próprias pulsões sexuais têm por único efeito “conservar a vida?” 80 

Como poderia a vida visar, por si mesma, um estado que a ela é estranho e desconhecido? 

Ora, a civilização é um processo vital. 

                                                            
74 Sigmund FREUD, Além do princípio do prazer, pp. 53-54. 
75 Idem, Ibid., p. 56. 
76 Idem, Ibid., p. 55. 
77 Idem, Ibid., p. 54. 
78 Idem, Ibid., p. 60. 
79 Idem, Ibid., p. 60. 
80 Gérard LEBRUN, Passeios ao léu, p. 86. 
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Ao convocar a História, Lebrun critica que o pensamento prometeico de Kant, Hegel e 

Marx, e enfatiza a necessidade da repressão das pulsões a favor da civilização: 

 

(...) o faroeste prometeico que nos contaram Kant, Hegel e Marx com o nome de 

“História”, é apenas um blefe enorme. A História, na realidade, é a aventura que sucedeu a 

vivos que já não tinham mais condições de repetir. O que também quer dizer que não haveria 

História para seres não reprimidos, e que a “repressão das pulsões” é a condição sine qua non 

da civilização, longe de ser simplesmente o seu triste preço. 81  

 

O preço a ser pago pela civilização é a repressão das pulsões, “aquilo que, numa 

minoria de indivíduos humanos, parece ser um impulso incansável no sentido de maior 

perfeição, pode ser facilmente compreendido como resultado da repressão pulsional em que se 

baseia tudo o que é mais precioso na civilização humana.” 82 É por isso que Lebrun nos fala 

que “a Kultur é Kulturversagung, renúncia imposta à satisfação das pulsões” 83, ao que 

jocosamente complementa: “Benditas sejam, portanto, a repressão e sua irmã gêmea, a 

sublimação! Ou malditas sejam! Pouco importa” 84, pois o essencial é saber de onde vem esta 

repressão, quem a exerce e com que fim. 

Por que a guerra? é a indagação de Einstein endereçada à Freud, de forma epistolar, 

por ocasião de um convite recebido da Liga das Nações para que ele selecione alguma 

inquietação relevante para a humanidade, e algum interlocutor com que ele possa realizar um 

intercâmbio de pontos de vista. Einstein escolhe Freud e a carta dirigida a ele contém a 

pergunta sobre a razão da guerra, ou mais precisamente, se haveria uma forma de livrar a 

humanidade da ameaça de guerra. Freud responde dizendo: “O senhor começou com a relação 

entre o direito e o poder. Não se pode duvidar de que seja este o ponto de partida correto para 

nossa investigação. Mas, permita-me substituir a palavra ‘poder’ pela palavra mais nua e crua 

‘violência’? ” 85  

Freud prossegue e tece uma série de considerações sobre o surgimento da violência no 

psiquismo, ou, até mesmo, da violência como inevitável nos caminhos, nas trilhas 

constitutivas do psiquismo humano e responde: 

 

                                                            
81 Gérard LEBRUN, Passeios ao léu, p. 86.  
82 Sigmund FREUD, Além do princípio do prazer, p. 60. 
83 Gérard LEBRUN, Passeios ao léu, p. 87. 
84 Idem, Ibid., p. 87. 
85 Sigmund FREUD, Por que a guerra?, p. 246. 
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De acordo com nossa hipótese, as pulsões humanas são apenas de dois tipos: aquelas 

que tendem a preservar e a unir – que denominamos eróticas, exatamente no mesmo sentido 

que Platão usa a palavra ‘Eros’ em seu Symposium, ou ‘sexuais’, com uma deliberada 

ampliação da concepção popular de ‘sexualidade’ –; e aquelas que tendem a destruir e matar, 

as quais agrupamos como pulsão agressiva ou destrutiva.86 

 
Aliás, a violência é uma questão curiosa no pensamento freudiano. Nessa carta, por 

exemplo, Freud fala da nossa relação com os animais, porém, há textos como Os três ensaios 

sobre a teoria da sexualidade, em que ele fala de nós como seres aberrantes, desviantes da 

natureza, e que provocamos uma série de rupturas, muitas vezes violentas e, ao mesmo tempo, 

grandiosamente simbólicas. Em sua resposta, Freud deixa clara a sua mensagem sobre nós, 

humanos, como seres com um destino inevitável de conflito, barbárie e sofrimento.  

Em Análise terminável e interminável Freud evoca o pré-socrático Empédocles, ao 

evidenciar que desde a Antiguidade ele já “incluiu, no corpo teórico do conhecimento, ideias 

modernas como a evolução gradual das criaturas vivas, a sobrevivência dos mais aptos e o 

reconhecimento do papel desempenhado pelo acaso nessa evolução.” 87  

Nesse mesmo texto, Freud prossegue e acrescenta que identifica no pensamento de 

Empédocles, uma teoria em íntima ligação com a teoria psicanalítica das pulsões, ao afirmar 

que “os dois princípios fundamentais de Empédocles – amor e discórdia – são, tanto em nome 

quanto em função, os mesmos que nossas duas pulsões primevas, Eros e destrutividade”, e 

aponta que, no tocante aos princípios de amor e discórdia, o próprio Empédocles os 

“concebeu como sendo, no fundo, ‘forças naturais a operar como pulsões (...)’.” 88 Dessa 

forma, Freud lança a relação entre o acaso e a dualidade pulsional. 

Desta forma, Empédocles não só antecipa, em dois milênios e meio, a teoria 

evolucionista de Darwin, como também a teoria da dualidade pulsional de Freud. 

Em seguida, acompanharemos o estudo minucioso, realizado por Rosset, que nos 

oferece uma categorização, etimológica e epistemológica, sobre a gênese da ideia de acaso. 

 

                                                            
86 Sigmund FREUD, Por que a guerra?, p. 252. 
87 Idem, Análise terminável e interminável, p. 279.  
88 Idem, Ibid., p. 280.  
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3.1.1  Gênese da ideia de acaso e suas nuances 

 

A noção de acaso tem sido rechaçada não só pela história da filosofia como também 

pela ciência, e se apresenta como a fronteira que divide o que é filosofia do que não é, o que é 

ciência do que não é. Na psicanálise, o acaso também aparece no limiar dos desenvolvimentos 

teóricos, como um divisor de águas que indica o momento em que podemos teorizar sem 

ultrapassar a porta de entrada da pura metafísica. 

Freud radicaliza a presença do acaso na teoria psicanalítica ao afirmar que “tudo é 

acaso na vida dos homens” 89, em seu texto Leonardo da Vinci e uma lembrança encobridora:  

 

Tudo é acaso na vida dos homens, desde nossa gênese a partir do encontro de um 

espermatozoide com um óvulo – acaso que, no entanto, participa das leis e necessidades da 

natureza, faltando-lhe apenas qualquer ligação com nossos desejos e ilusões. 90 

 

Para Freud “se considerarmos que o acaso não pode determinar nosso destino, será um 

retorno ao ponto de vista religioso sobre o Universo.” 91 

E, ele ressalta a disposição do ser humano para relegar esse conhecimento ao 

esquecimento: “estamos sempre dispostos a esquecer que, de fato, o que influi na nossa vida, 

desde a concepção, é sempre o acaso.” 92 

Retomando o capítulo 2 em que o acaso é definido, por Rosset, como o que foge a 

qualquer lei, falar do acaso é, portanto, falar do impensável, do irrepresentável. Assim, o 

princípio do acaso, por definição, contradiz o princípio de demonstração, na medida em que 

“o acaso é, precisamente, a recusa a toda ideia de necessidade” 93, e não pode ser 

demonstrável em nome de nenhuma necessidade. 

A partir daí, segundo Rosset, penetramos num dos problemas centrais do pensamento 

trágico: determinar de que acaso estamos tratando ao falarmos de acaso, ou seja, a que 

conceito de acaso estamos nos remetendo? Há diferentes conceitos sobre o acaso? Qual a 

natureza do acaso?  

Rosset oferece-nos uma categorização, etimológica e epistemológica, sobre a gênese 

da ideia de acaso, muito útil a nosso propósito de esclarecer as indagações acima. Ele 
                                                            
89 Sigmund FREUD, Leonardo da Vinci e uma lembrança encobridora, p. 124. 
90 Idem, Ibid., p. 124. 
91 Idem, Ibid., p. 124. 
92 Idem, Ibid., p. 124. 
93 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 82. 
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explicita quatro níveis diferentes de acaso que partem do mais ao menos específico, do mais 

ao menos extenso e falante, enfim, do que é menos casual ao mais casual.  

O primeiro nível é a noção de sorte, expressa pelo grego tique, ou, pelo latim fors. 

Aqui o acaso significa que se atribui a um x – nomeado Fortuna – a responsabilidade de uma 

série causal feliz ou infeliz para o homem. Sorte/tique/fors supõem, por um lado, a existência 

de séries causais, e por outro, o caráter feliz ou infeliz dessas séries, de um ponto de vista 

subjetivo. Esse conceito de acaso implica, ao mesmo tempo, a ideia de uma responsabilidade 

causal, mesmo que o responsável seja inominável e, de certa maneira, não inexistente, já que 

não implorável, e a ideia de uma referência conhecida – a felicidade ou infelicidade – a partir 

da qual essa responsabilidade se efetua. 

Tique/fors dizem respeito, portanto, a um acaso antropológico, e, por conseguinte, 

teleológico. Se a origem não pode ser remetida a um Deus conhecido, como Zeus, será a ela 

atribuída a uma origem outra que diferirá somente por seu caráter desconhecido e 

incontrolável no imediato, ou seja, uma causa a mais entre as causas. Daí a personificação e a 

deificação da noção de sorte em Fortuna, fors, ou, Necessidade, ananque. É a noção de tique 

hesitando, desde a literatura grega, entre dois polos opostos: o absolutamente não necessário – 

o acaso –, e o seu contrário, o absolutamente necessário – o destino. O acaso já era conhecido 

como o imprevisível para o homem, mas não para o Destino ou a deusa Fortuna. 

Em resumo, dois referenciais fundamentais sustentam a noção de sorte/tique/fors: a 

ideia de encadeamento dos acontecimentos e a ideia de finalidade ou teleologia. 

O segundo nível de acaso refere-se à noção de encontro que é expressa pelo latim 

casus, que significa queda (de cadere, cair) e todos os seus derivados europeus como chance, 

no inglês; Zufall, no alemão; caso, no italiano e casualidad, no espanhol. 

Casus designa um ponto de intersecção entre duas ou várias séries causais; o fortuito é 

deslocado do conjunto de um encadeamento ao caráter imprevisível do encontro, em certos 

pontos, de certos encadeamentos, conforme esclarece Rosset: 

 

Acaso acontecimentual 94 (...) que não incide sobre as séries elas mesmas (...), mas 

sobre o fato de que em um certo ponto do espaço e do tempo as duas séries se encontram. 

Fala-se então de chegada fortuita: não que as séries que assim se encontram tenham elas 

mesmas um caráter de acaso, nem mesmo, aliás, que sejam precisamente casuais o lugar e o 

tempo de seu encontro – mas porque os referenciais desse encontro são imprevisíveis, 

                                                            
94 Événementiel, em francês, trata-se de um neologismo, no sentido de relativo ao acontecimento (événement). 
Cf. Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 85. 
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nenhuma inteligência humana podendo prever em detalhe todos os encontros possíveis entre 

todas as séries existentes. 95 

 

Essa definição de acaso adquire certa abrangência em relação à do primeiro nível, 

sorte/tique, pois não é restrita a uma visão subjetiva. Ela não designa nem séries aleatórias, 

nem que o tempo e o espaço do acontecimento sejam, necessariamente, casuais, mas, mais 

precisamente, o ponto de intersecção de diferentes séries causais. 

Mas, qual a relação entre essa noção de encontro e a ideia de queda, presente na 

origem latina de casus? A hipótese provável, arrisca Rosset, é a da reincidência do lance de 

dados: a queda simultânea de dois objetos representando a imagem elementar do encontro de 

duas séries independentes 96. Assim, nesse caso, a ideia de dualidade é anterior à de queda, e 

essa é o meio que faz coincidir – cum-cadere – duas séries complementares, inclusive no 

lance de um único dado, cuja reincidência entrelaça igualmente duas séries: a trajetória 

espacial e o tempo concedido antes da chegada ao solo. 

Em síntese, a ideia fundamental de casus é a de chegar inesperadamente junto, como 

testemunha uma das expressões gregas do acaso tó sumdainon, derivada da palavra grega 

sumdaino, que significa caminhar junto. 

Para sustentar a noção de encontro/casus comparece somente um referencial: a ideia 

de séries causais constituídas. 

Os dois sentidos de acaso até agora apresentados são estranhos à concepção de acaso 

da perspectiva trágica, pois essa considera o acaso anterior a todo acontecimento e a toda 

necessidade, do mesmo modo que o caos – considerado como o estado primeiro do mundo 

pelos antigos filósofos gregos –, é anterior a toda ordem. Falar do acaso como um conceito 

trágico, próximo do silêncio, priva-nos de falar do acaso a partir de referenciais constituídos – 

série de acontecimentos –, ou pensado – ideia de necessidade. 

Avançaremos, em seguida, para os dois últimos níveis de acaso. 

O terceiro nível é a noção de contingência: derivada, também, da ideia de 

simultaneidade, cum-tangere, mas orientada, na linguagem filosófica, para uma concepção 

abstrata de não-necessidade. O acaso da contingência designa o princípio geral de 

imprevisibilidade aplicado aos encontros, e não mais o fato casual que favorece a 

coincidência de duas séries. Do casus, a contingência retém apenas a ideia geral de 

                                                            
95 Clément ROSSET, Lógica do pior, pp. 85-86. 
96 Idem, Ibid., p. 86. 
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possibilidade. Se tudo não é previsível, então, talvez, tudo não é necessário, e o não-

necessário recebe o nome de  contingente. 

A noção de contingência é sustentada apenas por um referencial: a ideia de 

necessidade.  

Retrocedendo na história, encontramos em Aristóteles, pela primeira vez, em sua 

investigação sobre as causas 97, o uso das noções de sorte/tique/fors, e do acaso, que o autor 

chama de automaton, especialmente em seu livro Física II. Ele denomina essa modalidade de 

causalidade, a contingência, de causa por acidente, causa per acidens, e a considera como 

aquilo que não é necessário, mas contingente, diferentemente da causa essencial.  

A causa per acidens se refere a infinita possibilidade de acidentes que podem atuar na 

existência de um ser: “Assim pois a causa essencial ou em si é determinada; porém, a causa 

acidental é totalmente indeterminada, porque o número de coisas que podem acontecer 

acidentalmente a um ser é ilimitado.” 98 

Outra característica da causa acidental é que, embora ela englobe a sorte/tique, e o 

acaso – automaton –, nem sempre a tique comparece, pois nem todo acontecimento do acaso 

obedece à sorte. 

Se o acidente não está submetido a nenhuma determinação, como considerá-lo um tipo 

de causalidade, já que a noção de causa remete necessariamente à de determinação? 

Encontramos aqui uma ambiguidade? Estamos diante de uma postulação pré-científica, em 

que, de um lado, causalidade essencial, necessária, e, de outro, acidental, livre não se mostram 

complemente distintas, ou seja, antinômicas? 

À guisa de ilustração podemos levantar a hipótese de uma aproximação entre a noção 

de causalidade contingente e a causalidade das neuroses fundamentada por Freud em seu 

pensamento inicial. Nele, o acaso aparece como configuração acidental ou contingente das 

neuroses, em oposição à antiga ideia de degenerescência congênita.  

Poderíamos pensar, grosso modo, que o acidental, para Aristóteles, é o que se fixa, por 

acaso, e suas consequências ocorrem, também, ao acaso, e são, portanto, imprevisíveis e 

inesperadas. É importante salientar que se os encontros se repetem sempre da mesma maneira, 

ou seja, com a mesma finalidade, eles passam a fazer parte da causalidade essencial ou 

formal, ou seja, o acaso se transforma em necessidade.  

                                                            
97 Aristóteles define quatro tipos de causas: 1) Formal ou essencial: o modelo da coisa; 2) Eficiente: o sujeito do 
efeito; 3) Final: para que é feita a coisa; 4) Material: de que é feita a coisa. 
98 ARISTÓTELES, Física I e II, p. 147. 
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Aristóteles apresenta a noção de possibilidade ao dizer que “algo é possível se ao 

passar ao ato do qual se diz que este algo tem a potência, não resulta disso nenhuma 

impossibilidade.” 99 Ele sublinha, também, que o possível alude, simultaneamente, a uma 

dimensão lógica – o que é logicamente possível –, e a uma dimensão ôntica – o que é 

realmente possível. Nesta dimensão ôntica, o possível é associado à noção aristotélica de 

potência. 

O quarto e último nível se refere à noção que Rosset denomina de acaso mesmo: 

derivada da palavra árabe hazart, que designa, provavelmente, o nome de um castelo situado 

na Síria, no século XII. Nessa época foi escrita a Historia rerum in partibus transmarinis 

gestarum, em que Guillaume de Tyr, cronista das Cruzadas, narra que “Rodoans, o senhor de 

Halape (Alep), manteve guerra e contenda com um barão que era castelão de um castelo 

chamado Hazart (Acaso). (...) e sabe-se que ali se descobriu e dali provém o jogo de dados 

que assim se chama.” 100 

A palavra acaso sofreu uma série de deslizamentos ao longo da história. Inicialmente, 

designou o nome de um castelo, Castelo do Acaso, e, depois, um jogo de dados praticado 

nesse castelo. Esse jogo se propagou entre os Cruzados, e, por meio deles, é importado pela 

Europa. Em seguida, o acaso vem a significar, durante certo tempo, a face do dado que traz o 

número seis – “lançar o acaso” significava o lance em que se obtinha o número seis. Segundo 

Rosset, somente mais tarde,  

 

Acaso designará a ideia de risco, de perigo, de situação que se furta a toda 

possibilidade de controle; é o sentido da palavra em Montaigne, e que permaneceu nas línguas 

europeias outras que o francês, nas quais hazard, azzardo, azar, implicam, geralmente, num 

contexto lúdico, a ideia de um lance de má sorte, mais precisamente de um abandono ao 

aleatório que torna possível e ameaçador a eventualidade de um revés. 

(...) Enfim, e isso desde o século XVII, acaso toma em francês o sentido geral que 

permaneceu até hoje, paralelamente ao sentido de casus que a palavra acaso acabou por 

anexar: ou seja, uma espécie de silêncio original do pensamento que recobre tudo o que não é, 

de uma maneira ou de outra, avaliável por um olhar do espírito.101 

 

                                                            
99 ARISTÓTELES, Metafísica, p. 135. 
100 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 87. 
101 Idem, Ibid., p. 87. 
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Assim, acaso, hoje, é considerado como uma espécie de silêncio original do 

pensamento que recobre tudo aquilo que não é passível de definição pela razão humana. 

Mas, o que se passava nesse jogo, outrora praticado no Castelo do Acaso, para que a 

palavra daí resultante tenha permanecido até os dias atuais? Rosset conjectura que esse jogo 

devia caracterizar-se por uma inabitual passividade do jogador, a quem era recusada toda 

possibilidade de intervenção: somente o acaso presidia o acontecer da partida.  

Porém, Rosset ainda nos lembra de que os jogos de azar eram praticados desde a 

Antiguidade, mas, que, provavelmente, a responsabilidade pelo percurso do jogo era atribuída 

à deusa Fortuna, fors. O caráter religioso que os gregos antigos emprestam às cerimônias do 

sorteio acompanha essa hipótese. Nesse sentido, pela primeira vez, o jogo do castelo traz uma 

exclusão absoluta de qualquer outra ideia de acaso que não o acaso mesmo, “implicando 

assim a interdição de todo recurso exterior, chame-se ele sorte, destino, fado, providência ou 

fatalidade. Implicando assim, consequentemente, a experiência da perdição.” 102 

Por fim, Rosset nos diz que a perdição significa, com efeito, a perda de toda 

referência. E, em síntese, para sustentar a palavra acaso não é necessário nenhum referencial, 

ou melhor, somente a ideia de ausência de qualquer referencial. 

A distinção entre o caráter específico de acaso em relação aos seus três outros 

parentes tique/fors, casus e contingentia é que ele significa, exatamente, nada. Se tique 

designa destino, casus e seus derivados encontro, e contingência não-necessidade, o acaso só 

designa o ato mesmo da negação, sem referência precisa sobre o que nega.   

Lucrécio repete, implicitamente, a cada página do De rerum natura que “o acaso, que 

define a “natureza das coisas”, é a única ideia virgem de todo elemento supersticioso.” 103 

Para o autor, não há nenhuma religião, nenhuma moral, nenhuma metafísica que se 

recomende e se ajuste ao acaso. 

E, afinal, cabe-nos perguntar, que mérito tem a palavra acaso, se em nome do acaso 

nada é produzido e pensado, já que o caráter particular desse nível de acaso, em relação aos 

anteriores sorte/tique/fors, encontro/casus e contingência, é que ele significa, exatamente, 

nada? Se, de um lado, sorte/tique/fors designa destino; casus e seus derivados, encontro; 

contingência, não-necessidade; de outro, acaso designa o ato mesmo da negação, sem 

referência precisa do que nega? 

                                                            
102 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 89. 
103 Idem, Ibid., p. 90. 
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Porém, e esse é um ponto fundamental, o acaso não remete a uma negação 

aniquiladora, mas, ao contrário, é uma negação direcionada para a recriação: “o acaso não é 

destruidor: ele é antes questionamento prévio, instância anterior à construção.” 104 

Vejamos como Rosset pode nos clarear a questão acima ao determinar que o acaso é 

um conceito trágico, ou precisamente, que “o acaso (...) é o trágico mesmo.” 105 Para tanto, o 

autor nos conduz para a reflexão da relação entre as concepções de trágico e de natureza. 

 

3.1.2 Trágico e natureza  

 

Conforme mencionamos na introdução desse capítulo, Rosset introduz o vínculo entre 

o acaso e o trágico ao considerar que “o conceito de acaso sempre esteve ligado ao trágico e à 

tragédia” 106. Para o estabelecimento desse vínculo, Rosset utiliza como fonte de inspiração o 

pensamento de Schopenhauer ao dizer que “O que é representado em cena, num espetáculo 

trágico, diz Schopenhauer várias vezes em O mundo como vontade e como representação, é – 

notadamente – o reino, o poder do acaso.” 107  

Rosset adiciona que “há, nisso que a tragédia exprime, lugar para o acaso” 108, pois a 

tragédia carrega, em certa medida, o imprevisível, a irresponsabilidade e a cegueira. Assim, 

logo de saída, Rosset alerta que:  

 

De maneira geral, a expressão do trágico supõe um coeficiente de cegueira, de 

imprevisibilidade, de irresponsabilidade; de qualquer maneira que se figure o branco que 

aparece, por ocasião da tragédia, em substituição a uma paternidade assinalável – “fatalidade”, 

“destino”, “ironia da sorte” – haverá relação entre esse branco e o acaso. Mas não qualquer 

relação: a concepção de trágico depende, ao mesmo tempo, da natureza e da quantidade de 

acaso, como admite a expressão (trágico). 109 

 

Porém, Rosset salienta que não se trata de qualquer relação e especifica que “a 

concepção do trágico depende, ao mesmo tempo, da natureza e da quantidade do acaso, como 

                                                            
104 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 89. 
105 Idem, Ibid., p. 90. 
106 Idem, Ibid., p. 90. 
107 Idem, Ibid., p. 90. Também em Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 357. 
108 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 90. 
109 Idem, Ibid., pp. 90-91. 
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admite a expressão (trágico).” 110 Portanto, é fundamental levarmos em conta duas questões: 

quanto de acaso e qual acaso? Essas duas questões são interdependentes, ou seja, “a 

“quantidade” de acaso sendo função da natureza que lhe é reconhecida.” 111 

Retomando a classificação diferenciadora entre os níveis de acaso já apresentados 

acima, Rosset acrescentará um novo elemento, fundamental, que se constitui como um divisor 

de águas na distinção entre as três primeiras modalidades de acaso – sorte/tique/fors, 

encontro/casus e contingência –, e a quarta – acaso, que é o conceito de natureza. 

Assim, faz-se necessário adentrarmos no terreno movediço do conceito de natureza. 

Muitos estudiosos consideram que, desde Lucrécio até a filosofia moderna, ainda não se 

obteve nenhuma definição convincente sobre a ideia de natureza. Para fins de nosso estudo, 

tomaremos algumas considerações sobre a ideia de natureza do ponto de vista da filosofia 

trágica, de acordo com Rosset.  

Rosset alega que as três primeiras modalidades supõem a existência de alguma coisa 

que não seja o acaso, e, apenas a última, o acaso mesmo, prescinde da necessidade dessa 

referência ao não-acaso. O acaso é, então, “tudo o que existe (compreendendo tudo o que se 

pensa).” 112 Além disso, as três primeiras modalidades não podem se apoiar sobre um nada e 

apresentam uma existência limitada pela existência de regiões não-casuais, em que o 

reconhecimento é indispensável. Ou seja, para que tais acasos existam é preciso que nem tudo 

seja acaso. Falta a eles, para além de si mesmos, uma “natureza” qualquer, ou seja, para um 

certo tipo de pensamento do acaso é necessária, para ser concebível, a existência prévia de 

uma natureza.” 113  

Por outro lado, para o pensamento trágico, o que se entende por “natureza” é, 

precisamente, nada. Assim, “a definição, vaga e negativa, que não ensina nada sobre a 

“natureza” da natureza, está conforme o pensamento trágico.” 114 O pensador trágico convoca 

o acaso, em seu quarto sentido na classificação de Rosset, “para dissolver essa ilusão maior da 

filosofia que tomou o nome de natureza.” 115 

Se levarmos em conta o conceito de natureza que designa todo ser cuja a existência 

não é somente casual, ao supor que tais seres existem, ou, mais precisamente, ao supor que 

haja uma natureza do natural, ele será o oposto do acaso. Mas, Rosset salienta que é arriscado 
                                                            
110 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 90. 
111 Idem, Ibid., p. 91. 
112 Idem, Ibid., p. 91. 
113 Idem, Ibid., p. 91 
114 Idem, Ibid., p. 92. 
115 Idem, Ibid., p. 92. 
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trabalharmos com essa definição de natureza que implica opor o natural ao acaso, em vez do 

artificial, já que ambos, natureza e acaso, se definem “por um certo modo de existência que 

prescinde, para ser, de toda intervenção exterior.” 116 

Se o que existe não tira sua existência de nenhuma outra instância, além de si mesmo, 

poderíamos nomeá-lo, indistintamente, de natureza e de acaso, reflete Rosset 117. Tomemos, 

por exemplo, uma queda d’água: ela pode ser dita natural por oposição àquela que resulta de 

uma barragem artificial, e, ao mesmo tempo, pode ser dita casual na medida em que não 

resulta de nenhuma necessidade determinável, mas de uma confluência de circunstâncias 

geológicas. 

Qual seria, então, o elemento distintivo entre o que é natureza e o que é acaso se 

“como o acaso, a natureza se define por uma certa falta de intervenção?” 118 

Rosset coloca que há uma diferença significativa no tipo de intervenção que falta para 

o acaso e para a natureza, ou seja, trata-se de diferentes tipos de intervenções. No caso da 

natureza, não há presença de intervenção humana, e, então, o natural se opõe ao artificial.  

No acaso, não é levado em conta a intervenção não humana, qualquer que seja a sua 

representação – religiosa, determinista ou materialista. O casual “se opõe ao providencial”, 

providencial no sentido do que é ““querido” de uma certa maneira que não é a humana” 119, 

ou seja, o casual se opõe àquilo que intervém antes da vontade humana, ou, antes de uma 

intervenção da vontade humana como as leis da matéria, da história, da vida, de Deus, etc. 

Assim, a ideia de natureza recusa um certo tipo específico de intervenção, a saber, a 

intervenção humana voluntária, isto é, “a natureza designa o que é sem a intervenção da 

vontade”. 120 Daí Kant opor natureza à liberdade. Longe de se ligar ao acaso, a ideia de 

natureza assume um profundo compromisso teológico e teleológico, de ordem 

antropocêntrica.  

Dessa forma, dizemos que a natureza é supra-intervencionista, pouco casual, pois 

“constitui o modelo ideal e onipotente de intervenção, e da capacidade de colocar em xeque o 

acaso – cujos “atos livres” não são senão pálidas e fracas cópias.” 121 

                                                            
116 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 92. 
117 Idem, Ibid., p. 92. 
118 Idem, Ibid., p. 92. 
119 Idem, Ibid., p. 92. 
120 Idem, Ibid., p. 92. 
121 Idem, Ibid., p. 93. 
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Ora, segundo Rosset, o pensador do acaso, ou seja, o pensador trágico, ignora o 

conceito de natureza, pois ele afirma que o que existe é constituído unicamente por 

circunstâncias, ou, melhor: 

 

Afirma que “o que existe” é exclusivamente constituído de circunstâncias; que os 

conjuntos relativamente estáveis que trazem, por exemplo, o nome de homem, de pedra ou de 

planta representam certas sedimentações de circunstâncias que têm por acaso, por um feliz (ou 

infeliz) concurso, resultado na organização de generalidades casuais e instáveis (tão casuais e 

instáveis como cada uma das singularidades das quais são constituídas); sedimentações que 

somente a brevidade de uma perspectiva humana permite encarar como generalidades, 

conjuntos, naturezas.122 

 

Assim, permanece válida a definição da natureza, vaga e negativa, ou seja, “a natureza 

designa, em todos os casos, a constituição de um ser cuja existência não resulta, nem dos 

efeitos da vontade humana, nem dos efeitos do acaso.” 123 

A noção sofística de ocasião, kairos, designa essas vias casuais, e é a tessitura de tudo 

o que existe, na medida em que a ocasião produz as sensações singulares, os jogos de 

encontros, espacial e temporalmente imprevisíveis, entre um sujeito móvel e um objeto 

dotado das mesmas características – sensações que constituem o único fundamento do saber. 

E, além disso, a ocasião admite que “o homem e a sensação são ocasiões, não diferem um do 

outro senão por sua maior ou menor duração: um mesmo acaso, considerado em maior ou 

menor escala.” 124 

Aliás, essa negação da ideia de natureza é herança dos sofistas, que tinham como 

intenção filosófica a recusa coerente e filosoficamente motivada, e não oportunista, das 

noções de verdade e de natureza, conforme diz Rosset: “Essa denegação da ideia de natureza, 

que vem purgar o artificial dos sortilégios do natural, para restituir, de certo modo, ao artifício 

as honras da veracidade, foi, ao que parece, a grande conquista do pensamento sofístico.” 125 

Uma das principais preocupações dos sofistas Protágoras e Górgias, é substituir a ideia de 

natureza pelas ideias de convenção e de instituição, a filosofia da physis pela filosofia do 

nómos. Da mesma maneira, vinte séculos mais tarde, Montaigne substitui a ideia de natureza 

pela de costume. 
                                                            
122 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 100. 
123 Idem, Ibid., p. 94. 
124 Idem, Ibid.,, p. 101. 
125 Idem, Ibid., p. 102. 



 

  293

O pensamento do acaso é, então, conduzido a eliminar a ideia de natureza e a 

substituí-la pela noção de convenção, e, então, o que existe passa a ser de ordem não natural, 

ou melhor, passa a ser de ordem convencional. Nesse registro, consequentemente, não há 

diferença entre o natural e o artificial, pois se nada é natural, a noção de artificialidade cai por 

terra e perde sua significação. “Mais precisamente, “o que existe” não constitui, aos olhos do 

pensador trágico, uma “natureza”, mas um acaso; o termo natureza não tem sentido senão na 

medida em que define um acaso, ou seja, uma não-natureza, no sentido clássico do termo.” 126  

Notamos, então, que os três primeiros níveis de acasos sorte/tique/fors, encontro/casus 

e contingência, elencados por Rosset, têm necessidade do conceito de natureza para serem 

pensados, visto que se definem como relevo sobre essa natureza, ao passo que o quarto nível, 

acaso, é o único que prescinde da ideia de natureza. 

Nesse sentido, a trilogia entre sorte/tique/fors, encontro/casus e contingência é 

considerada, por Rosset, como acaso constituído ou “acontecimentual”. Constituído porque 

supõe a existência de uma natureza como ponto de apoio, porque é posterior à constituição 

original da natureza, enfim, porque é constituído pela natureza, ou seja, natureza a princípio e 

acaso a posteriori, visto que, sem encadeamento de acontecimentos não há sorte/tique/fors e 

nem encontro/casus, e que sem necessidade não há contingência; “acontecimentual” porque 

concerne à maneira, relativamente imprevisível, com que se manifesta esse estado de coisas 

no seu desenvolvimento temporal, ou seja, revela a incapacidade humana de prever, a cada 

momento, o detalhe de todas as interferências entre séries.  

Em síntese, sorte, encontro e contingência remetem ao conjunto das exceções casuais 

que afirmam e confirmam o conjunto de regras da natureza.  Nesse universo de acaso 

constituído se inserem as análises de Aristóteles, entre elas, a do automaton, “o que se move 

por si mesmo”, o que leva a pensar o acaso como aquilo que se opõe à finalidade natural e que 

se passa sem ter sido, expressamente, nem desejado pelo homem e nem visado pela natureza. 

A teoria do clinamem ou, desvio dos átomos, de Epicuro, faz parte, também, do universo de 

acaso constituído. 

Por outro lado, a modalidade acaso, quarto nível descrito por Rosset, é a única que 

pode ser chamada de acaso original ou constituinte, por carecer de referenciais e por ignorar, 

ou, até mesmo, recusar a ideia de natureza. Original, por não supor nenhuma natureza na 

origem de sua possibilidade; constituinte, por ser origem produtora de tudo o que poderá ser 

reconhecido sob o nome de natureza. 

                                                            
126 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 49. 
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Assim, o acaso constituinte ou original, o acaso, se distingue do acaso constituído ou 

“acontecimentual”, por duas características fundamentais: primeiro, pela anterioridade em 

relação à ideia de natureza e, segundo, pelo imperialismo territorial ao se estender para toda 

forma de existência.  

Em resumo, o acaso constituinte, acaso, é anterior e está por toda parte, ao passo que o 

acaso constituído, ou seja, aquele referente aos três primeiros níveis é posterior e localizado.  

Por fim, temos o estabelecimento do lugar ocupado pelo acaso na filosofia trágica e na 

filosofia pessimista.  

A filosofia trágica está relacionada, fundamentalmente, ao acaso constituinte, em 

oposição, portanto, às modalidades sorte, encontro e contingência, ao passo que o pessimismo 

filosófico tem como fundamento o acaso constituído.  

É o acaso e não casus que está no cerne do pensamento dos sofistas e de Lucrécio, de 

Montaigne, de Pascal, de Nietzsche, de Freud etc., ao passo que é a ideia de natureza, já e mal 

constituída, o centro do pensamento pessimista, como o de Schopenhauer, conforme afirma 

Rosset: 

 

O pessimismo filosófico utiliza, para designar o trágico, o conceito de acaso 

acontecimentual, casus que se refere à ideia de uma natureza já (e mal) constituída: o fato é 

particularmente evidente em Schopenhauer que se refere em toda lógica pessimista ao Zufall, 

(casus em alemão), para dar conta do reino da tragédia. 127 

 

No entanto, cabe lembrar que não é casus, mas sim o acaso, por excelência, o 

pensamento do pavor, da perdição e da morte.  

Cabe aqui, no que interessa a essa pesquisa, fazer uma ponte com a psicanálise, no 

sentido de pensar a conexão do acaso com o conceito de pulsão. Na psicanálise, a pulsão é 

considerada desvio do natural, do instinto, trieb, a partir da noção de apoio – anlehung. Ela se 

ligaria, então, a sorte, ao encontro e a contingência, especificados por Rosset? Ou, a pulsão 

poderia ser pensada sem o referencial do qual se desvia, o que representaria desprezar a 

natureza? Essas questões serão investigadas mais adiante. 

Mas, imediatamente, nos deparamos com uma outra questão: em que sentido a recusa 

da ideia de natureza implica necessariamente a recusa da noção de ser? Se a existência não 

oculta nenhuma natureza, como definir aquilo que existe e que não é, em nenhum caso, 

natureza? 
                                                            
127 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 96. 
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Rosset nos responde que “o que existe é por definição – segundo os princípios de um 

pensamento do acaso – indefinível. Dever-se-á, pois, recusar a existência a tudo o que se 

deixar dominar conceitualmente, a tudo o que pode ser definido.” 128 

No sentido de nos direcionarmos para o foco de nossa pesquisa, passaremos para a 

investigação do lugar ocupado pelo acaso na psicanálise. 

 

3.1.3 O acaso e as pulsões 

 

Conforme vimos no capítulo 2, a afirmação do acaso é o projeto da filosofia trágica.  

Na introdução deste capítulo, apresentamos a articulação feita por Garcia-Roza entre o 

acaso e as pulsões freudianas, ao considerar “as pulsões, pura potência indeterminada” 129, e 

ao afirmar que “a pulsão de que nos fala Freud seria a emergência desse caos original, dessa 

força não domada e que persiste como fundo não ordenado de todo ser vivo. A pulsão seria, 

pois, a reafirmação constante do acaso” 130, ou melhor, “a pulsão (...) é o lugar do acaso.” 131 

Portanto, na psicanálise, é o conceito de pulsão que introduz, literalmente, a presença do 

acaso.  

Assim, pesquisaremos essa conexão entre o acaso e as pulsões freudianas, proposta 

por Garcia-Roza, em direção ao estabelecimento do trágico em Freud. 

A concepção da pulsão como um fundo de acaso que habita a psicanálise nos remete 

ao último nível de acaso, o original ou constituinte, conforme exposto por Rosset 

anteriormente.  

Antes de tudo, convém salientar que, embora a pulsão seja um conceito crucial dos 

fundamentos da metapsicologia freudiana, e caracterize a originalidade e a singularidade do 

pensamento psicanalítico, sua conceituação é discutida e interpretada de diferentes formas, no 

próprio interior da psicanálise, conforme o posicionamento teórico de cada autor. Desta 

forma, elencamos como guia para nossa pesquisa a interpretação de Garcia-Roza.  

Freud nos diz que a teoria das pulsões, “região obscura” 132, é a sua mitologia ao 

afirmar que “a teoria das pulsões é, por assim dizer, nossa mitologia. As pulsões, Triebe, são 

                                                            
128 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 103. 
129 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 53. 
130 Idem, Acaso e repetição em psicanálise, p. 19. 
131 Idem, O mal radical em Freud, p. 127. 
132 Sigmund FREUD, As pulsões e suas vicissitudes, p. 131. 
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entidades míticas, magníficas em sua indeterminação.” 133 Mas, Freud salienta que as pulsões, 

enquanto entidades míticas, resistentes ao olhar teórico são, ao mesmo tempo, imprescindíveis 

e não podem ser desprezadas em nenhum momento de seu pensamento. Vejamos, portanto, 

qual o estatuto da pulsão no interior do discurso psicanalítico. 

Freud traz, inicialmente, o conceito de pulsão ao definir a especificidade e a 

originalidade da sexualidade humana, no tocante à variabilidade de seu objeto que, então, é 

definido por Freud como o mais indeterminado da pulsão. E, Garcia-Roza irá considerar o 

acaso como o fundamento dessa indeterminação.  

Os termos pulsão, trieb, e instinto, instinkt, adquirem sentidos distintos em Freud. 

Segundo Jean Laplanche, o instinto alude “a um comportamento pré-formado, cujo esquema 

está hereditariamente fixado e que se repete segundo as modalidades relativamente adaptadas 

a um certo tipo de objeto.” 134  

No entanto, para Laplanche, essa distinção terminológica não corresponde a uma 

diferenciação etimológica, visto que ambos os termos significam, em sua origem, empurrar, 

incitar, como afirma:  

 

Ora, encontramos em Freud, e em geral na língua alemã, não um, mas dois termos, 

dois “significantes”, para empregar uma terminologia mais moderna. Dois significantes, pois, 

e pode-se dizer que na língua corrente eles têm mais ou menos o mesmo sentido e suas 

etimologias são igualmente paralelas: Trieb vem de trieben, empurrar; Instinct tem sua origem 

na língua latina, instinguere, que significa igualmente incitar, empurrar. 135 

 

Porém, Garcia-Roza alega que o apoio, Anlehnung, em Freud, ou seja, a consideração 

inicial de Freud acerca do apoio da pulsão, trieb, no instinto, instinkt, teria sido o produto do 

compromisso de Freud com a ciência positivista de sua época, e um disfarce para adiar o 

pronunciamento da novidade radical que o conceito de pulsão introduziria na psicanálise.  

Além disso, Garcia-Roza sublinha que o mundo da cultura, ao temer o novo, tem 

como primeiro impulso recusá-lo e reinscrevê-lo no saber já constituído. Na psicanálise, esse 

é o caso do conceito de pulsão ao ser reduzido e identificado à noção de instinto. “A redução 

                                                            
133 Sigmund FREUD, Novas conferências introdutórias à psicanálise, p. 56. 
134 Jean LAPLANCHE, Vida e morte em psicanálise, p. 18. 
135 Idem, Ibid., p. 17. 
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da pulsão ao biológico foi um dos mais lamentáveis desvios impostos à teoria psicanalítica” 
136, enfatiza Garcia-Roza. 

O período em que a pulsão é pensada como apoio-desvio, em Freud, compreende 

aquele entre os textos A interpretação dos sonhos, 1900, até os Artigos sobre metapsicologia, 

1915. Após esse período, Freud pôde abandonar a noção de apoio como referência e 

estabelecer a segunda tópica do aparelho psíquico.  

No texto “As aberrações sexuais”, o primeiro dos Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade, de 1905, Freud trabalha em torno dos quatro elementos constituintes da pulsão: o 

impulso, drang, o alvo, ziel, o objeto, objekt e a fonte, quelle 137. Discutiremos, grosso modo, 

que o impulso, força constante, tem sentido em sua relação com a fonte, que inscreve na 

economia da pulsão sua estrutura de borda; o objeto é indeterminado e o fim é imutável. 

Em “A sexualidade infantil”, o segundo dos Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade, Freud discute a gênese da sexualidade humana, ou seja, suas manifestações na 

mais tenra infância. Propõe, então, três noções originais e complexas para descrevê-la, 

baseando-se no modelo da sexualidade oral. O primeiro conceito é o de apoio, Anlehnung, 

sobre uma função essencial à vida. O segundo é o de auto-erotismo, definido como ausência 

de objeto, um estado inicial anobjetal, ou seja, “é uma atividade sexual não dirigida a uma 

outra pessoa.” 138 E o terceiro, é o conceito de zona erógena, definida por Freud como o “ 

órgão cuja excitação confere à pulsão um caráter sexual.” 139 

Esses três conceitos ultrapassarão a sexualidade da idade infantil e definirão a 

peculiaridade da sexualidade humana. Esses conceitos estão ligados a uma certa 

indeterminação, que dará lugar às determinações que a história irá traçar para cada sujeito. 

Não há, consequentemente, uma estação de chegada.  

A infância, segundo Freud, mostra o polimorfismo da sexualidade, visto que nesse 

período ainda não se instalaram a vergonha, o asco e a moral, e suas possibilidades. Além das 

zonas erógenas, existem outros elementos que envolvem não só o corpo da criança, como 

também, outras pessoas como objetos sexuais. Assim, as pulsões de olhar, de exibir e de 

crueldade aparecem já na infância, e mais tarde se associam à vida genital. Portanto, notemos 

que já nos Três ensaios, de 1903, Freud não só enuncia a pulsão de destruição, ou de morte, 

                                                            
136 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 9. 
137 Sigmund FREUD, Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, pp. 135-175. 
138 Apud Jean LAPLANCHE, Vida e morte em psicanálise, p. 2.. ou Sigmund FREUD, Três ensaios sobre a 
teoria da sexualidade, p.  
139 Sigmund FREUD, Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, p. 171. 
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como também explicita sua incidência na mais tenra infância. No entanto, essas possibilidades 

se ampliam ad infinitum como se tratasse de uma total arbitrariedade? 

Freud introduz o termo apoio, Anlehung, especialmente, para descrever a pulsão, ou 

melhor, para descrever o fato de que a pulsão sexual se apoia numa função não-sexual, mas 

vital, isto é, numa função corporal essencial à vida.  

O autor se utiliza da função alimentar, mais especificamente, da diferença entre a 

sucção do seio e o chupar o dedo, modelo das manifestações da sexualidade infantil, para 

demonstrar sua teoria do apoio da pulsão sexual numa função conectada à conservação da 

vida. Porém, Freud salienta que a finalidade da sucção ultrapassa a satisfação da necessidade 

de nutrição, visto, inclusive, que a criança suga outros objetos que não estão relacionados com 

a alimentação, como o próprio dedo, e apresenta, após essa ação, um estado de relaxamento, 

uma espécie de orgasmo. 

A demonstração de Freud é de que, paralelamente, ao funcionamento da alimentação 

em que o recém-nascido se satisfaz com o alimento-leite, se inicia um processo sexual de 

excitação dos lábios e da língua que se constituem, então, em zonas erógenas, por meio do 

contato com o mamilo da mãe e com o fluxo de leite materno. Freud, assim, nos diz que “a 

atividade sexual se apoia, primeiramente, numa das funções que servem à preservação da 

vida, e logo depois se torna independente delas.” 140 Essa excitação estaria, portanto, calcada 

numa função, porém, de modo que a diferença entre as duas seria quase imperceptível. Para 

Freud “está claro, além disso, que o ato de sugar da criança é determinado pela busca de um 

prazer já vivenciado e agora relembrado.” 141 

Freud demonstra, também, que a necessidade de repetir a satisfação sexual se descola, 

quase que imediatamente, da necessidade de nutrição, ou seja, a sexualidade efetua um 

movimento de separação, deslocamento e transformação. E, então, no nosso exemplo, o 

protótipo da sexualidade oral é o chupar e não a sucção, e o objeto da função, o leite – o isso 

que penetra pela boca –, é abandonado. 

Mas, não só o objeto da pulsão, como também o alvo e a fonte sofrem transformações. 

O alvo da alimentação é a ingestão, mas no tocante à pulsão oral falamos de incorporação. Há 

um deslocamento, por analogia, por metáfora e não por contiguidade, do alvo da função para 

o alvo sexual. 

                                                            
140 Sigmund FREUD, Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, p. 186. 
141 Idem, Ibid., p. 186. 
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Ao tomarmos o corpo como fonte da pulsão, emerge a questão de pensarmos sobre o 

estatuto desse corpo. É o corpo da biologia? É o corpo do simbólico? Afinal, de que corpo 

falamos? 

A partir de Descartes, o corpo é concebido como algo organizado, composto de partes, 

com seus limites e um princípio de funcionamento, análogo a uma máquina. Esse corpo é 

considerado como um corpo natural, dotado de uma organização e de um modo de articulação 

com o mundo, independente da linguagem. 

Na psicanálise, porém, o corpo é considerado como submetido à linguagem, e é desse 

corpo que falamos ao nos referirmos, por exemplo, ao corpo erógeno. O corpo erógeno é um 

dos temas centrais da psicanálise que atesta a importância do corpo atribuída pela psicanálise, 

e a pulsão é considerada como uma força psíquica, e não física que é objeto de estudo das 

ciências naturais. 

Ao definir a pulsão, Trieb, Freud escreve que “o conceito de ‘pulsão’ nos aparece 

como um conceito limite entre o anímico e o físico, como o representante psíquico das 

excitações, oriundas do interior do corpo e chegando ao psiquismo, como uma medida da 

exigência de trabalho que é imposta ao psíquico em consequência de sua ligação ao corporal.” 

142 Esse enunciado condensado será comentado de forma pormenorizada.  

Se a pulsão é um conceito situado na fronteira entre o psíquico e o somático, como o 

representante psíquico dos estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam o 

psiquismo, se ela tem sua fonte no corpo e seu objeto no registro do psíquico, segundo 

Garcia-Roza, “podemos falar dela “do ponto de vista do corpo” como podemos fazê-lo “do 

ponto de vista psíquico.”” 143 E, o autor adverte que não se trata aqui do corpo biológico em 

si, ou seja, o “corpo biológico é um produto da biologia e não a essência do corpo. A menos 

que se confunda biologia com metafísica.” 144 

A afirmação decisiva de que a pulsão é um conceito limite, situado entre o psíquico e 

o somático, implica dizer que a pulsão, em si mesma, não se inscreve nem no registro do 

psíquico nem no do somático. Ora, ela se inscreve, justamente, no limite entre esses dois 

registros. Essa consideração está intimamente conjugada com a ideia de que a pulsão não se 

inscreve nem no discurso da psicologia nem tampouco no da biologia. É exatamente por isso 

que a pulsão é considerada, fundamentalmente, um conceito eminentemente metapsicológico.  

                                                            
142 Sigmund FREUD, As pulsões e suas vicissitudes, p. 142. 
143 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, Acaso e repetição em psicanálise, pp. 12-13. 
144 Idem, Ibid., p. 13. 
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Na primeira página de A pulsão e suas vicissitudes Freud sublinha que o conceito de 

pulsão é um conceito fundamental, grundbegriff, na teoria psicanalítica, e não à biologia. 

Garcia-Roza nos esclarece que “o termo trieb tem uma longa história, mas o conceito 

psicanalítico de trieb é exclusivo de Freud” 145, e que não podemos biologizar um conceito 

psicanalítico, mas sim procurar entender sua especificidade irredutível. 

Assim, ao romper com a ordem natural, as pulsões se constituiriam como puro acaso 

dos encontros? Seria esse o ponto de distinção entre o instinto e a pulsão? 

Garcia-Roza salienta, então, que a dualidade crucial na psicanálise não se dá entre o 

corpo e a linguagem, já que o corpo é ele próprio corpo-linguagem, mas se encontra entre o 

que “é ordenado”, incluídas aí não só a linguagem, como também, a representação, e o que “é 

exterior à ordem” 146, ou seja, as pulsões em estado bruto. Temos, assim, de um lado, o corpo-

linguagem e, de outro, “as pulsões, pura potência indeterminada.” 147 E, Garcia-Roza, 

encontra na pulsão de morte o fundamento dessa afirmação. 

Essa dualidade, ordem e acaso, é a que nos interessa nesse estudo, mas é, sem dúvida, 

apenas um dos aspectos em que a dualidade se manifesta na teoria freudiana. Podemos falar, 

também, de dualidade de princípios, ou seja, entre o princípio de prazer e o princípio de 

realidade; de dualidade tópica, entre o inconsciente e o pré-consciente/consciente, ou, entre 

processos primários e secundários, e, ainda em dualidade energética, ou seja, entre energia 

livre e energia ligada. Mas, no nível das pulsões, temos a dualidade entre a pulsão de vida e a 

pulsão de morte, e a dualidade entre as pulsões e as representações. 

A singularidade da pulsão é o que Freud denomina de excitação, reitz, que é 

radicalmente diferente de toda excitação exterior, pois é um reitz interior. Não se trata de uma 

pressão interior, de uma necessidade tal como a fome, ou a sede. Freud acrescenta que é, pela 

excitação da pulsão, que certos elementos desse campo são catexiados pulsionalmente, e que 

esse campo é constituído e sustentado pelo sistema nervoso. A catexia constitui uma energia 

e, como diz Lacan, não concerne a uma energia qualquer, mas a uma energia potencial. Freud 

diz que a pulsão é uma força constante, konstantekraft e não uma stoss-kraft que, segundo 

Lacan, é uma força cinética. Na pulsão não se trata de uma força cinética, a descarga é de 

outro tipo, está situada num outro plano, ou seja, não é, fundamentalmente, de natureza 

biológica.  

                                                            
145 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, Acaso e repetição em psicanálise, p. 13. 
146 Idem, O mal radical em Freud, p. 53. 
147 Idem, Ibid., p. 53. 
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A fonte da pulsão, ou seja, o corpo, também, aparece, num primeiro momento, 

atrelado ao biológico, como se as zonas erógenas estivessem referidas a uma espécie de 

montagem biológica que faz brotar a sexualidade a partir de certas zonas predestinadas. Mas, 

não mais que de repente, a fonte se espraia para toda a região cutânea que pode, então, servir 

de ponto de partida da excitação. Posteriormente, todos os órgãos podem ser erogeneizados e, 

por último, todas as funções, todas as atividades humanas podem ser sexualizadas. Assim, a 

fonte, a partir das zonas erógenas, se esparrama, se dispersa pelo corpo inteiro, por todas as 

suas funções e por todas as atividades humanas.   

Dessa forma, verificamos que o objeto, o alvo e a fonte se tornam, portanto, 

autônomos em relação à alimentação e ao sistema digestivo. 

Pelo exposto acima, vemos que Freud parte, originalmente, do domínio biológico, 

porém para pensar o corpo sexual num registro outro, num registro diferente. Esse é o salto 

dado por Freud, a partir do estudo das perversões, em direção à diferenciação entre o instinto 

e a pulsão, ao levantar a hipótese da existência de uma pulsão sexual anterior e independente 

do seu objeto, e ao definir a sexualidade humana num nível distinto do biológico. 

O objeto surge como um meio que permite atingir o alvo final, que tem como 

prioridade a satisfação da pulsão. Pelo estudo das diversas perversões, evidência empírica no 

ser humano, Freud enfatiza que a pulsão não traz consigo o objeto, e postula a contingência 

do objeto da pulsão, ou seja, a não especificidade do objeto da pulsão. Nos Três ensaios Freud 

instrui que devemos “afrouxar o vínculo que existe em nossos pensamentos entre a pulsão e o 

objeto. É provável que, de início, a pulsão sexual seja independente de seu objeto, e tampouco 

deve ela sua origem aos encantos do objeto.” 148 

Na psicanálise, o objeto não é necessariamente uma coisa e não implica numa 

objetivação de uma relação. O objeto é, fundamentalmente, fantasmático. Decorre daí, sua 

possibilidade de ser um objeto parcial, não necessariamente uma pessoa total, e de dispensar a 

necessidade de ser objetivado. Aliás, é a propósito da pulsão parcial, ou seja, das pulsões 

descobertas pela investigação da sexualidade infantil que Freud elabora suas formulações 

mais precisas a respeito do objeto, e é a partir da noção de objeto parcial que Lacan aprofunda 

o conceito psicanalítico de objeto, ao denominá-lo objeto a 149. 

O alvo é definido como o ato impelido pela pulsão para sua satisfação, isto é, para o 

apaziguamento de uma certa tensão provocada pelo impulso. A regulação do aparelho 

psíquico, pelo princípio do prazer, impõe que a tensão, produtora de desprazer, seja 
                                                            
148 Sigmund FREUD, Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, p. 149. 
149 Serge LECLAIRE, Desmascarar o real, p. 67. 
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eliminada, mas para tal é necessária uma ação específica como o comer, o ver, o ouvir etc. 

Assim, não só o impulso, como também, o apaziguamento da pulsão, seu alvo final, são 

intermediados pela ação. 

O alvo pode ser atingido por meio de duas vias. Uma delas é a via da fonte, um dos 

quatro elementos constitutivos da pulsão, o que designa uma orientação mais biológica. A 

fonte, espécie de x biológico cuja tradução ou representatividade é a pulsão, designa um 

processo somático desconhecido, mas potencialmente cognoscível, por exemplo, para a 

biologia. A questão, então, é que a fonte aponta para um fora, um além do campo 

psicanalítico que, no entanto, não podemos desconsiderar, enquanto elemento constitutivo da 

pulsão. Dessa forma, a pulsão aparece como um conceito limite entre o somático e o psíquico 

e se situa num lugar de borda. 

Mas, o que significa dizer que a pulsão é um conceito-limite? Seria um limite 

ontológico, como se a pulsão pertencesse a uma região de penumbra do ser, de tal modo que 

por ser apenas insinuada é, também, apenas nomeada? Ao falar da inacessibilidade da pulsão, 

Freud estaria se referindo a uma inacessibilidade metafísica, análoga à dos anjos e dos 

demônios, daí o recurso ao mito? Essas são algumas indagações que nos propomos a percorrer 

acompanhados pelo pensamento de Garcia-Roza 150.  

A outra via é pelo objeto, derivando o conceito de relação de objeto, surgido após 

Freud. Esse conceito propõe uma imbricação de dois termos heterogêneos, o tipo de atividade 

ou modo específico da ação e seu objeto privilegiado. Esse conceito nos encaminha para uma 

visão intersubjetiva, ou seja, relação oral etc.  

Para dar conta da aparição da pulsão, Laplanche considera o acaso como um 

correspondente do conceito de clinamen, ou desvio, segundo Epicuro, já mencionado no 

capítulo 2. A pulsão tem seu apoio no instinto, ou seja, provém originalmente desse padrão, 

mas dele se desvia ao perder sua função de autoconservação, ou, pelo menos, ao não mantê-la 

com exclusividade. Esse é um modelo genético, próximo do positivismo que descreve como 

se opera esse desvio do instinto para a pulsão 151.  

Em síntese, no contexto desse modelo biológico, encontramos como características a 

invariância do impulso, a transmutação metafórica do alvo, o deslocamento e a interiorização 

do objeto, e a ampliação da fonte, que também pode se concentrar numa zona eventualmente 

mínima e indicaria os lugares privilegiados por meio dos quais se introduz na criança esse 

corpo estranho que é a excitação sexual. 
                                                            
150 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, Acaso e repetição em psicanálise, p. 9. 
151 Jean LAPLANCHE, Vida e morte em psicanálise, pp. 30-31. 
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Mas, pensar a pulsão como desvio do instinto implica considerá-la como perversão em 

relação a uma primeira ordem natural, a ordem biológica dos instintos? 

Garcia-Roza, por sua vez, interpreta o conceito de apoio baseado em outros 

pressupostos e defende a ideia de que a pulsão não é desvio do instinto, como já 

mencionamos. 

O autor tem como ponto de partida duas afirmações básicas referentes à pulsão.  A 

primeira é a de “que a pulsão não é instinto”, afirmação que o autor já considera bem 

estabilizada.  Na segunda, a de “que as pulsões são anárquicas” 152, se localiza a questão 

principal de Garcia-Roza que é a de saber se a pulsão “é ou não um desvio do instinto” 153, e 

sugere que: 

 

Admitamos que o ser vivo, em suas formas iniciais, embora organizado, não 

apresentasse padrões fixos de conduta (que seriam os instintos), mas que aquilo a que 

chamamos de vida consistisse num impulso anárquico produtor de encontros ao acaso. Desses 

encontros resultariam formas complexas, algumas eficazes (no sentido de serem 

autoconservadoras) e outras ineficazes. 154  

 

A manutenção das formas eficazes seria “a responsável pela produção de uma 

“natureza” e pela “fixação” de um padrão de comportamento. Este seria o instinto.” 155 Aceita 

essa hipótese, “teríamos o instinto não como uma ordem essencial e originária, mas como 

uma “fixação” de certas articulações do organismo com o meio.” 156 Utilizando um termo de 

Leibniz, “diríamos que permaneceriam as articulações mais compossíveis, sem que isto 

implicasse nenhuma determinação essencial desta compossibilidade.” 157 Ora, nesse caso, 

afirma o autor, “o instinto é que teria que ser “apoiado” na pulsão, e não o contrário.” 158 

Aquilo que chamamos de natureza nada mais seria do que a fixação de determinadas 

combinações pulsionais, e o instinto seria, nesse caso, a manifestação dessa natureza, o 

mantenedor da “mesmidade”, e não produtor de diferenças. Assim, a pulsão de que nos fala 

                                                            
152 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, Acaso e repetição em psicanálise, p. 20. 
153 Idem, Ibid., p. 20. 
154 Idem, Ibid., p. 18. 
155 Idem, Ibid., p. 18. 
156 Idem, Ibid., p. 18. 
157 Idem, Ibid., p. 18. 
158 Idem, Ibid., p. 18. 
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Freud “seria a emergência desse caos original, dessa força não domada e que persiste como 

fundo não ordenado de todo ser vivo. A pulsão seria, pois, a reafirmação do acaso.” 159  

Essa concepção, para Garcia-Roza, além de manter o caráter original da pulsão 

entendida como acaso, possibilita pensar o conceito freudiano de pulsão de morte, conforme 

afirma: “De fato, toda pulsão é pulsão de morte, já que ela não tem por objetivo a 

autoconservação, a repetição do “mesmo”, mas é, sobretudo, expansão, produção de 

diferenças, puro lugar da dispersão.” 160  

Ao considerar que “o instinto seria reativo, enquanto que a pulsão seria atividade 

pura” 161, Garcia-Roza pretende pensar a pulsão como pura potência indeterminada, ou seja, 

defender a ideia de que a pulsão não é desvio do instinto, mas uma pura potência 

indeterminada, isto é, o lugar do acaso na teoria psicanalítica.   

E, além disso, mostrar que essa afirmação encontra sua fundamentação na pulsão de 

morte, que não pertence ao domínio psíquico, em função de estar além do princípio do prazer 

e do princípio de realidade, ou, como quer Lacan, além da rede de significantes, o que leva a 

equipará-la ao automaton aristotélico, ao afirmar que a “A pulsão ocupa um outro lugar, 

situado além da ordem e da lei, além do inconsciente e da rede de significantes, além do 

princípio do prazer e do princípio de realidade, além da linguagem: é o lugar do acaso.” 162 

O autor concorda que as indicações iniciais fornecidas por Freud nos levam a 

considerar a pulsão como apoio-desvio, mas, adverte que somente num tempo inicial de sua 

obra, período esse já mencionado anteriormente. Mas, prossegue dizendo que “quanto à 

segunda afirmação, embora não concorde em que ela seja aplicada indistintamente à pulsão de 

morte e à pulsão sexual, pretendo defendê-la.” 163 

Garcia-Roza retoma as primeiras afirmações freudianas a partir do conceito de pulsão 

de morte, em que Freud é explícito ao afirmar que as pulsões são forças que ele supõe 

existentes por trás do Isso e que representam as exigências que o corpo demanda do 

psiquismo. Portanto, a pulsão é algo que está para além do Isso e não algo que o habita.  

Seguindo Freud ao deixar claro, em O ego e o id, que o Isso é uma instância psíquica, 

o autor esclarece que “sem dúvida alguma o Isso é inconsciente – embora não seja o 

                                                            
159 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, Acaso e repetição em psicanálise, p. 18. 
160 Idem, Ibid., p. 19. 
161 Idem, Ibid., p. 19. 
162 Idem, O mal radical em Freud, p. 127. 
163 Idem, Acaso e repetição em psicanálise, p. 19. 
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inconsciente” 164, e que há uma distinção entre o Isso e a pulsão, pois “o Isso é, também, uma 

instância psíquica enquanto que a pulsão é extra-psíquica” 165. Garcia-Roza salienta que “sem 

dúvida alguma, há uma presença da pulsão no psiquismo, e que as noções de 

Triebrepräsentanz e de Vorstellungsrepräsentanz pretendem designar exatamente isto” 166, ou 

seja, designar os modos de aparição da pulsão no psiquismo. Mas, Garcia-Roza diferencia que 

“uma coisa é o representante da pulsão no psiquismo, outra coisa é a pulsão ela mesma.” 167 

Assim, vemos que há uma dimensão psíquica que apresenta a pulsão como energia, o 

Freud chama de delegação, repräsentaz, e a distingue da representação, vorstellung, que já 

uma ideia de algo, e, portanto, já é uma forma derivada daquele índice que anuncia a pulsão 

como tal. A função de delegação, repräsentaz, esvaziada em si mesma de conteúdo, é 

atribuída ao significante, e por meio dela a representação, repräsentaz, se articula à pulsão, 

trieb. 

Para desenvolver essa questão, Garcia-Roza se utiliza das duas dimensões, já 

mencionadas, a da ordem e a do acaso. Assim, por um lado, na esfera da ordem, temos a 

pulsão sexual, que obedece ao princípio do prazer, referida ao corpo erógeno, produto da 

nomeação pelo Outro, e, portanto, determinada pelo simbólico. Por outro, na esfera do acaso, 

temos aquilo que é exterior à ordem da linguagem, ou seja, o acaso, a pulsão de morte referida 

ao corpo pulsional. 

Garcia-Roza está preocupado em afirmar o corpo psicanalítico como diferença, 

apoiado na explicitação lacaniana da irredutibilidade do corpo do simbólico ao corpo 

biológico. Para Tanto, o autor propõe pensar a identificação do corpo simbólico com o corpo 

pulsional 168.  

Garcia-Roza sugere, então, que pensemos o corpo pulsional – não representável, pois 

situado fora da linguagem e, portanto, um corpo sem sentido –, como ocupando o lugar do 

real, e não o da representação. Dessa maneira, o autor estabelece três categorias distintas para 

pensarmos o corpo: o corpo pulsional, ligado ao real; o corpo simbólico, atrelado à linguagem 

e o corpo erógeno, referido ao imaginário. E, Garcia-Roza acrescenta que nenhuma dessas 

categorias propostas coincide com o corpo da biologia. 

Segundo Garcia-Roza, a pulsão é o instinto que se desnaturalizou, que se desvia de 

suas fontes e de seus objetos específicos, ou seja, a pulsão é o efeito marginal desse apoio-
                                                            
164 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 128. 
165 Idem, Ibid., p. 128. 
166 Idem, Ibid., p. 60. 
167 Idem, Ibid., p. 60. 
168 Idem, Ibid., p. 63. 
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desvio. A pulsão se apoia no instinto, mas não se reduz a ele. O apoio não marca a 

continuidade entre o instinto e a pulsão, mas, ao contrário, a descontinuidade entre ambos, ao 

transformar o somático em psíquico. Esse mecanismo permite ao sujeito a construção de seu 

mundo interno de representações, a partir das respectivas sensações das experiências 

emocionais primitivas.  

Ao pensar a desnaturalização do corpo pela psicanálise, Garcia-Roza lança mão de 

Lacan ao falar da posse do corpo pelo simbólico, o que distingue o corpo biológico do corpo 

próprio da psicanálise. Lacan coloca a estrutura como sendo o corpo do simbólico, ao dizer 

que “seguir a estrutura é assegurar-se do efeito da linguagem” 169, e o efeito da linguagem é o 

que o simbólico incorpora. 

Lacan nos coloca que a noção de simbólico não constitui o problema para situarmos o 

lugar do corpo na psicanálise, mas sim a ideia de natureza, conforme afirma: “Não é a pulsão 

ou a palavra que se constituem como nosso maior problema, mas sim a ideia de natureza. Esta 

é que tem que ser repensada ao tratarmos do corpo na psicanálise.” 170 E, Garcia-Roza se 

pergunta: como recusar a noção de natureza? O autor esclarece que nem está pensando em 

uma natureza original, mas indaga se, mesmo ao tratar de uma natureza secundária – como 

aquela resultante do acaso dos encontros recuperado por Lucrécio –, seria possível recusar a 

ela uma realidade e uma ação causal sobre o psiquismo? 

Surge, então, a questão de se retrabalhar o conceito de natureza. Dizer que a pulsão é 

um desvio do instinto implica considerá-la como perversão de uma primeira ordem natural, ou 

seja, a ordem biológica dos instintos? Ao conferirmos ao biológico o estatuto metafísico de 

uma ordem original e essencial, seremos empurrados a pensar as demais ordens como 

desviantes? 

Rosset articula a ideia de desnaturalização com o conceito freudiano, já mencionado, 

de estranho, Das Unheimlich, que o autor designa como “o lugar mais conhecido que afunda 

no desconhecido, o conjunto mais familiar que escapa a todo conhecimento, a toda 

perspectiva.” 171 De forma mais geral e filosófica, podemos dizer que “toda existência é 

trágica na medida em que ela é vivida antes de ser pensada.” 172 

Em seu texto Das Unheimlich, O estranho, Freud se utiliza das decomposições 

semânticas desse termo em alemão para descrever a concepção psicanalítica de vivências 

                                                            
169 Apud Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 56. 
170 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 61. 
171 Clément ROSSET, Lógica do pior, pp.110-111. 
172 Idem, Ibid., p. 69. 
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psíquicas de encontro dos contrários de familiaridade e estranheza. A palavra Unheimlich 

abarca não só o familiar, heimlich, como também o secreto, o escondido, o não familiar, un-

heimlich, que expressa, segundo Freud, o efeito do processo de recalque. Freud foi fiel à 

semântica do Unheimlich como a categoria do desconhecido/terrorífico que remete ao 

conhecido/familiar de outrora, mas que, em certas condições, se tornou alheio pelo processo 

de recalque a que foi submetido, e que por isso mesmo, como sombra, pressiona o retorno.  

A experiência de Unheimlich corresponde a esse retorno do desejo inconsciente vivido 

pelo sujeito como essa enigmática presença do estranho no mais íntimo – inquietante 

estranheza. Estranhamento familiar, movimento ambíguo do desejo de proximidade e 

afastamento.  

Do que tens medo? pergunta Freud ao neurótico, ou melhor, a todos os homens. Não, 

talvez, daquilo que há de terrível no que esqueceste, mas daquilo que esqueceste a tua revelia. 

É de ti que tens medo, dessa pessoa desconhecida de ti mesmo, que ordena em ti o mecanismo 

em favor do qual admites ou exclui da sua consciência tal ou qual representação. E, se tu 

despertas angustiado, tentando em vão reencontrar o sonho que te aterrorizou, não é o terror 

de reviver o sonho que te assusta, mas o medo de se encontrar face a face com a força 

desconhecida que age em ti, que surge no instante mesmo de te fazer esquecer teu sonho. O 

que em ti recalca é muito mais angustiante do que aquilo que tu recalcas. 

Para Rosset, “isso é o que ensinou Freud, e o que ensinava a tragédia grega, 

notadamente Édipo. O que faz de Édipo um herói tanto psicanalítico quanto trágico, não é que 

ele seja incestuoso e parricida, mas que ele interrogue uma exterioridade acerca de um tema 

que não concerne senão à interioridade.” 173 

O que é mais familiar ao homem? O que é isso que as línguas alemã e inglesa 

denominam a familiaridade sob a expressão heimlich e home? O que é que se conhece de 

perto, intimamente, sem ter necessidade sequer de falar disso? “Um certo calor aconchegante 

que designa tanto o ambiente próximo quanto o seu eu íntimo, e que define precisamente, para 

além da inutilidade de um discurso a seu respeito, uma certa impossibilidade de dele dar 

conta.”174 Para Rosset, o familiar é o segredo, o que não fala. Para o autor, o que reúne um 

conjunto qualquer, como a família, o eu psíquico no seio de uma familiaridade, é uma soma 

de silêncios reunidos, que toda fala teria por efeito criticar e destruir. Esse é o recalcamento 

descrito por Freud, em que o que é mais próximo e presente é, ao mesmo tempo, 

desconhecido e silencioso. 
                                                            
173 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 70. 
174 Idem, Ibid., p. 70. 
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Assim, para Rosset, “o que afirmam conjuntamente os trágicos gregos e a psicanálise 

de Freud é a proximidade do silêncio, que – e contrariamente, nesse ponto à teoria de Lacan –, 

o que no homem é força eficaz não fala, não está estruturado como uma linguagem.” 175 

Além disso, Rosset esclarece que para o pensador do acaso “o estado de morte não 

designa um pesadelo, mas o estado “natural” das coisas. Ele é, precisamente, a “natureza das 

coisas” para quem reconheceu que as coisas eram sem natureza.” 176 

Nesse ponto, o pensamento de Lucrécio pode nos ser útil. O objetivo de Lucrécio em 

seu poema De rerum natura é lutar contra a superstição, isto é, “contra a metafísica, a 

ideologia, a religião, tudo o que se mantém “por cima” – como sugere a etimologia da palavra 

superstitio – “do que existe.”” 177 

Mas, o que significa a palavra natureza ao longo do poema de Lucrécio? Sabemos que 

sua tradução é a palavra grega physis. Mas, em Lucrécio, natureza designa simplesmente as 

coisas, a soma das coisas. De modo geral, a ideia de Lucrécio é mostrar “que a ideia de uma 

“razão” das coisas é a ideia supersticiosa por excelência” 178; pouco importando a “natureza” 

dessa razão, seu caráter divino, metafísico ou naturalista. O objetivo de Lucrécio é refutar que 

se queira buscar, por cima “do que existe”, uma origem oculta e transcendente, ou, dito de 

outro modo, o autor defende a renúncia dessa busca. 

Para tanto, Lucrécio mostra que não há natureza das coisas. Se todas as coisas existem, 

a título natural, é porque elas não precisam, para ser, de nenhuma “razão”, elas prescindem de 

toda referência a um conjunto de significações da qual dependeriam. “Natural designa, pois 

em Lucrécio o fato de não se submeter a nenhuma concepção geral, ainda que seja de ordem 

naturalista. Conclui-se que a natura lucreciana, graças à qual as coisas são “naturais”, não se 

refere a uma natureza das coisas, mas ao acaso.” 179 

Lucrécio expõe claramente seu pensamento, que provoca muitas inquietações, em 

apenas algumas linhas: 

 

E tanto mais quanto o mundo é obra da natureza: é por si mesmos, espontaneamente, 

pelo acaso dos encontros que os elementos das coisas, depois de se terem unido de mil 

maneiras, desordenadamente, sem resultado nem sucessão, conseguem enfim formar essas 

                                                            
175 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 71. 
176 Idem, Ibid., p. 112. 
177 Idem, Ibid., p. 138. 
178 Idem, Ibid., p. 139. 
179 Idem, Ibid., p. 141. 
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combinações que, tão logo reunidas, deveriam ser para sempre as origens desses grandes 

objetos: a terra, o mar e o céu e as espécies viventes. 180  

 

Em Lucrécio, a obra da natureza é, explicitamente, descrita pelo acaso. Natureza como 

soma de elementos dispersos, aberta às incertezas e às catástrofes, e incapaz de constituir um 

mundo. Natureza sem consideração moral, pois não pode haver norma num contexto que 

substitui a ideia de natureza pela de acaso. Em síntese, para Lucrécio, Natura é não-natureza, 

é a natureza “não natural” do que existe, natura é o acaso.  

Essa problemática também se apresenta no tocante ao objeto da pulsão. Como 

consequência da desnaturalização do corpo e da pulsão, o objeto absoluto falta desde o início, 

segundo Garcia-Roza, que enfatiza que “esta é a marca anti-metafísica da psicanálise” 181. Se 

o objeto absoluto falta, algo fica em seu lugar para assinalar essa falta. E o que fica, segundo 

Lacan, é o objeto a. “Mas, o objeto a não é nenhum objeto em particular, ele é antes um furo 

em torno do qual gravitam os significantes” 182, antes mesmo de qualquer objeto contingente. 

O objeto a não é o seio, não é o corpo da mãe etc., mas é aquilo que, no espaço da 

representação, ou na rede de significantes, “aparece como falta central” 183. 

Garcia-Roza salienta, assim, que nenhum objeto é o objeto a e todos os objetos se 

apresentam como pretendentes ao seu lugar, lugar esse impossível de ser ocupado porque 

inexistente, e possível somente de ser pretendido. Na psicanálise, não há distinção entre 

objetos legítimos e ilegítimos porque não há o objeto absoluto que funcione como modelo. O 

real não pode ser considerado como esse ou aquele objeto, mas, somente e precisamente, 

como o furo, a falta. Estamos anos luz de distância de Platão, sublinha Garcia-Roza 184. 

O objeto absoluto é definido como o objeto que tornaria possível a satisfação plena e, 

portanto, a extinção temporária da falta. Garcia-Roza enfatiza que não podemos desprezar a 

distinção entre a relação natural corpo-objeto, caracterizada pela plenitude, e a relação 

humana corpo-objeto, caracterizada pela impossibilidade de completude, já que mediada pela 

linguagem.  

Esse objeto absoluto, que sempre falta e que nunca existiu como objeto da pulsão, se 

refere ao vazio em torno do qual se organizam as representações, Vorstellungen, conforme 

                                                            
180 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 141. 
181 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 64. 
182 Idem, Ibid., p. 68. 
183 Idem, Ibid., p. 68. 
184 Cf. Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 68. 
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explicitação apresentada por Freud no Projeto para uma psicologia científica, de 1895 185. 

Em Lacan, esse objeto absoluto é a Coisa, das Ding, mencionado em seu Seminário 7 e, 

portanto, a pulsão freudiana é a Coisa, das Ding, conforme nos diz Lacan: “O Trieb não está 

longe desse campo de das Ding.” 186 

No entanto, como já dissemos, Freud afirma que o alvo, a finalidade de uma pulsão é 

sempre obter a satisfação. E, por satisfação, Freud considera “a eliminação do estado de 

estimulação na fonte da pulsão” 187, e o objeto o meio pelo qual essa satisfação pode ser 

obtida. Mas, o objeto absoluto falta e essa falta não é carência momentânea, mas inexistência, 

desde o início, do objeto da pulsão.  

Assim, em seu movimento em direção ao objeto, a pulsão contorna o objeto a, o objeto 

faltoso, e retorna à fonte. Mas, a pulsão não pode se satisfazer plenamente, somente 

parcialmente, já que nenhum objeto é a ela plenamente adequado, e permanece sempre uma 

insatisfação que impede à pulsão de se esgotar no objeto. A pulsão é, portanto, inesgotável, 

pois não se satisfaz nunca de forma completa.  

Daí a característica distintiva da pulsão de ser esse movimento constante de vaivém, 

esse retorno em circuito, que é a repetição 188. Embora esses caminhos pulsionais em direção 

ao objeto sejam variáveis e numerosos, “o alvo último permanece imutável” 189, como afirma 

Freud.  

Essa repetição envolve a natureza da pulsão, pois “o que se repete, com efeito, é 

sempre algo que se produz (...) como por acaso” 190, e a “repetição demanda o novo” 191, 

afirma Lacan. Dessa forma, a repetição não é sempre a reprodução do mesmo, não é sempre 

mimese, mas é uma repetição diferencial, pois cada novo encontro se produz com 

equivalentes simbólicos do objeto perdido. Assim, cada encontro é, ao mesmo tempo, um 

reencontro, mas original. A repetição implica, portanto, em algo que já está, mas que lança, ao 

mesmo tempo, algo novo. A repetição não é nem idêntica à situação anterior e nem 

completamente original. Por isso dizemos que é uma repetição diferencial, e não mimese e 

nem reprodução. 

                                                            
185 Cf. Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 64. 
186 Jacques LACAN. O seminário, Livro 7, A ética da psicanálise, pp. 114-115. 
187 Sigmund FREUD, As pulsões e suas vicissitudes, pp. 142-143. 
188 Cf. Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 68. 
189 Sigmund FREUD, As pulsões e suas vicissitudes, p. 143. 
190 Jacques LACAN, O seminário, Livro 11, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, p. 56. 
191 Idem, Ibid., p. 62. 
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Essa concepção de repetição diferencial que implica no novo e que se opõe 

terminantemente às leis da natureza, à lei moral e às generalidades do hábito, se encontra 

presente em Kierkegaard e Nietzsche 192. Essas são, aliás, as quatro características da 

repetição, diferencial, formuladas por Kierkegaard e apresentadas por Gilles Deleuze, em 

Diferença e repetição. 

A primeira é a produção do novo. Para Kierkegaard, trata-se “de agir, de fazer da 

repetição como tal uma novidade, isto é, uma liberdade e uma tarefa da liberdade.” 193 Se a 

repetição em Freud é tomada, num primeiro momento, como resistência, num segundo 

momento, ela é produtora de novidade. A segunda é a oposição às leis da natureza. A 

repetição diz respeito ao que há de mais íntimo na vontade, e não às mudanças e igualdades 

que se dão em conformidade com as leis da natureza. Para Kierkegaard “se a repetição diz 

respeito ao âmago da vontade, é porque tudo muda em torno da vontade” 194 e, portanto, “de 

modo algum ele (Nietzsche) fala da repetição na natureza, dos ciclos ou das estações, das 

trocas e das igualdades.” 195 Decorre daí que Kierkegaard condena a repetição estoica, pois 

para o autor “o erro estoico é esperar a repetição da lei da natureza” 196 em que o sonho de 

encontrar uma lei que torne possível a repetição se realize ao lado da lei moral, ou seja, para o 

estoico, o sábio deve se converter em virtuoso.  

A terceira característica é a oposição à lei moral, isto é, a repetição aparece como obra 

do pensador privado, oposto do pensador público, em que o discurso o torna o doutor da lei. É 

a repetição como “o logos do solitário, do singular, o logos do “pensador privado.”” 197  

A quarta característica é a oposição às generalidades do hábito. No hábito, só agimos 

com a condição de que haja em nós um pequeno Eu que contempla. É um tipo de repetição 

que apaga a dupla condenação ao hábito e à memória, pois é a repetição como pensamento do 

futuro. É um tipo de repetição em que o esquecimento se transforma numa potência positiva e 

o inconsciente se converte em um inconsciente positivo, como diz Deleuze: “É na repetição, é 

pela repetição que o Esquecimento se torna uma potência positiva e o inconsciente superior 

positivo (por exemplo, o esquecimento, como força, faz parte integrante da experiência do o 

eterno retorno).” 198 Mas, cabe esclarecer que ao se referir à repetição como segunda potência 

                                                            
192 Cf. Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, Acaso e repetição em psicanálise, p. 130. 
193 Gilles DELEUZE, Diferença e repetição, p. 25. 
194 Idem, Ibid., p. 26. 
195 Idem, Ibid., p. 26. 
196 Idem, Ibid., p. 23. 
197 Idem, Ibid., p. 26. 
198 Idem, Ibid., pp. 27-28. 
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da consciência, Kierkegaard não quer dizer uma segunda vez, mas o infinito que se diz de 

uma só vez, a eternidade que se diz de um instante, o inconsciente que se diz da consciência, a 

potência “n”. Em síntese, “tudo se resume à potência.” 199 

Assim, se a repetição diferencial é possível, ela o é não só contra às leis da natureza, 

como também, contra à lei moral. Deleuze nos fala que há duas maneiras de se subverter a lei 

moral. Uma delas é a maneira irônica em que a ironia funciona como arte dos princípios, da 

ascensão aos princípios e da subversão dos princípios. A outra é o humor, que é a arte das 

consequências e das descidas, das suspensões e da ascensão, como se a existência se 

retomasse e se “reiterasse” em si mesma, não mais coagida pelas leis. A repetição pertence ao 

humor e à ironia, sendo por natureza transgressão, exceção, e manifestação sempre e de uma 

singularidade contra os particulares submetidos à lei, um universal contra as generalidades 

que estabelecem a lei. 

Assim, Freud, Lacan e seus antecessores têm essa marca comum ao conceberem a 

repetição como algo que implica o novo, a criação, a produção de diferenças.  

Podemos dizer, portanto, que a repetição da pulsão, ao não obedecer nenhuma lei, ao 

não repetir nenhuma ordem, se dá no lugar do acaso, e se refere à ordem do pulsional, da 

pulsão propriamente dita, e não dos seus representantes. Essa repetição difere, conforme 

pensa Garcia-Roza, da repetição do inconsciente, da rede de significantes, que é o retorno dos 

signos, o automaton aristotélico 200. 

Assim, se a pulsão é o efeito da incidência da palavra no corpo, não há, no sentido de 

uma estrutura, um antes referido a essa incidência, visto que se trata de um corpo já falado 

antes de sua existência concreta. E, o que é o corpo pulsional? Um resíduo dessa incidência?  

Garcia-Roza esclarece que circunscrever o objeto a e a pulsão na ordem do real, não 

significa dizer que eles são anteriores à incidência da linguagem sobre o corpo. O autor afirma 

que não só a pulsão, como também, o desejo e seus objetos são efeitos da linguagem.  

Surge, então, uma distinção, para Garcia-Roza, entre o inconsciente, considerado 

como sistema estruturado, e as pulsões, consideradas como lugar do acaso. Teríamos uma 

dualidade entre o inconsciente e a pulsão? 

O autor é levado a pensar que a pulsão navega no acaso dos encontros, que são sempre 

faltosos. Mas, ao mesmo tempo, a pulsão recebe uma ordem, não da natureza, mas da rede de 

                                                            
199 Gilles DELEUZE, Diferença e repetição, p. 28. 
200 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, Acaso e repetição em psicanálise, pp. 53-54. 



 

  313

significantes 201. Esse exterior, para o qual as pulsões são remetidas, é a pulsão de morte, que 

assinala um lugar da pura diferença, da dispersão, do acaso. 

Decorre daí, que a pulsão de morte é a pura potência indeterminada e, nesse sentido, a 

pulsão por excelência, conforme afirma Garcia-Roza. 

Em Totem e tabu Freud propõe, a partir do mito filogenético da horda primeva, a 

existência de uma violência original que o homem sofreu de um pai tirânico, da qual só se 

libertou por meio de outro ato de violência, ou seja, a refeição totêmica com a devoração e a 

matança do pai primevo violento, pelos filhos, que pôs um fim à horda patriarcal. É o 

fundamento do Édipo: a refeição totêmica, ato memorável e criminoso, isto é, a morte do pai 

da horda primeva possibilitou a cultura. Pelo ato de devorar, cada filho se identifica com esse 

pai e adquire parte de sua força. Trazemos em nossa origem o crime e o castigo, a vida e a 

morte. 

Em Além do princípio do prazer, 1920, Freud conceitua a pulsão de morte. Descreve 

como a pulsão de vida, que deseja e tem por objetivo a vida, o amor, a integração e o 

crescimento, está em conflito com a pulsão de morte, considerada aqui como uma tendência 

de retorno ao estado inorgânico. Em sua importante manifestação como compulsão à 

repetição de experiências desagradáveis, ela se presta à reprodução de vivências edípicas 

infantis. Nesse texto Freud comenta sobre a dificuldade de se perceber a pulsão de morte, pois 

ela é silenciosa e invisível.  

Nesse texto Freud reflete sobre a autonomia da pulsão de morte, no sentido de uma 

pulsão de morte cuja energia não seja a libido. Nesse momento, a destrutividade ainda é 

considerada como uma metamorfose da pulsão sexual, e o sadismo/masoquismo como uma 

expressão dessa metamorfose. Freud pretende manter a dualidade pulsional e, portanto, o 

caráter autônomo da pulsão de morte, como nos diz: “Nossa concepção foi desde o começo 

dualista e continua sendo de maneira ainda mais firme hoje (...)” 202 Decorre daí seu recurso à 

biologia como base segura para a definição da pulsão de morte. 

Mas, em 1929, ao escrever O mal-estar na civilização, Freud admite a existência da 

potência de destruição no ser humano. Nesse texto, Freud afirma que o organismo ao 

pretender evitar a morte, desvia a pulsão de morte para fora e, desse modo, a transforma em 

agressão contra os objetos. Com a noção de pulsão de morte, que traduzimos por destruição 

voltada para o próprio sujeito, e, quando exteriorizada, dirigida para o objeto, Freud inscreve 

                                                            
201 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, Acaso e repetição em psicanálise, p. 53. 
202 Sigmund FREUD, Além do princípio do prazer, p. 51. 
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a violência como um forte elemento no aparelho psíquico. Pulsão de morte que inclui não só o 

retorno ao inorgânico, como também, o prazer pela destruição de si mesmo e do outro. 

A pulsão de morte, de destruição é uma disposição primária e instintiva do ser 

humano, de caráter ruidoso, e o grande obstáculo à civilização, na medida em que essa tende a 

reunir indivíduos, famílias, nações, com vistas a uma grande unidade que seria a humanidade. 

Para Freud, a pulsão de morte é anti-civilizatória, ou, como diz Lacan, anti-natural, pois 

provoca na natureza e na cultura a emergência de novas formas. Jean Hyppolite e Lacan, 

também, definem “a pulsão de morte como vontade de destruição, se por ela e a partir dela o 

natural tem que ser recriado, sua identificação com a vontade de destruição é legítima.” 203 

A civilização fica, portanto, a serviço de Eros, que tende à unificação, à 

indiferenciação. A consequência é que o próprio indivíduo surge como o inimigo potencial da 

civilização – Homo homini lúpus –, verdade que tanto se repudia, pois ele tem como alvo a 

disjunção das unidades, a recusa da permanência do mesmo. Se a pulsão sexual é 

conservadora, pois além de construir uniões, tende a mantê-las, a pulsão de morte é 

renovadora e produtora de diferenças. 

Lebrun considera O mal-estar na civilização um livro de suspense 204. Por que é 

preciso que o civilizado seja um traumatizado? E, acima de tudo, por que tem de ser Eros o 

encarregado de infligir esse trauma? Já não compreendemos mais nada! 

O ser humano traz consigo um potencial destrutivo; sua tendência é explorar o outro, 

infligir dor ao outro, roubar o outro, humilhar o outro, matar o outro, escravizar o outro, 

torturar o outro, transformar o outro em objeto sexual. Assim, Freud declara não só a 

onipresença da pulsão de morte, como também, sua autonomia. Reconhecer uma pulsão 

destrutiva é reconhecer a maldade fundamental e irredutível do ser humano. Não se trata mais 

de uma sexualidade que, regida pelo princípio do prazer lança mão da agressividade para 

atingir seu objetivo, mas sim de uma disposição pulsional autônoma, originária, do ser 

humano 205. 

Segundo Freud, portanto, a pulsão de morte está na origem de uma necessidade 

humana de praticar o mal pelo mal. Na sublimação, o autor considera que até mesmo essa 

necessidade encontraria um destino favorável por meio das possibilidades oferecidas pela 

cultura. Freud menciona particularmente, a curiosidade, a investigação, ou seja, a força 

psíquica que está na base da pesquisa científica, em princípio. 

                                                            
203 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 135. 
204 Gérard LEBRUN, Passeios ao léu, p. 88. 
205 Sigmund FREUD, O mal-estar na civilização, p. 117. 
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Freud, nesse texto, cita Heine, poeta contemporâneo de Goethe, que se permite 

“expressar verdades psicológicas severamente proscritas”, ao confessar ironicamente:  

 

Minha disposição é a mais pacífica. Os meus desejos são: uma humilde cabana com 

um teto de palha, mas boa cama, boa comida, o leite e a manteiga mais frescos, flores em 

minha janela e algumas belas árvores em frente de minha porta; e, se Deus quiser tornar 

completa a minha felicidade, me concederá a alegria de ver seis ou sete de meus inimigos 

enforcados nessas árvores. Antes da morte deles eu, tocado em meu coração, lhes perdoarei 

todo o mal que em vida me fizeram. Deve-se, é verdade, perdoar os inimigos – mas não antes 

de terem sido enforcados. 206  

 

Freud reconhece, também, a fortíssima influência do mundo social e de uma violência 

externa, que perpetua uma ordem social injusta, gera ressentimentos e incita atos de violência 

individual ou coletiva pelos quais a própria sociedade é responsável. Freud insiste que a 

sociedade adote uma abordagem mais realista das pulsões destrutivas, e que elas causariam 

menos danos à civilização se fossem mais bem compreendidas. Mas, essa admissão tem-se 

mostrado dolorosa e difícil, persistindo a negação e a repressão maciças da função desses 

impulsos na vida humana e nas sociedades, diz ele em O mal-estar na civilização. 

Freud afirma que o homem não se sente em casa nem dentro de si mesmo, porque é 

em parte estranho a si, e nem no contexto civilizacional, devido os limites repressivos 

inerentes à sociabilidade.  

Contrariamente a Hegel, que se refere a uma progressiva adequação do sujeito à 

realidade, proporcionada por um processo histórico considerado na sua positividade 207, Freud 

distingue que o homem não está em si como quem está “em casa”, porque o estranhamento 

está embutido na relação que ele mantém consigo próprio. As instituições, obras, 

sociabilidade, religiosidade, intersubjetividade etc. estão comprometidos com a experiência de 

uma temporalidade complexa, muito parcialmente acessível ao próprio sujeito, em que sua 

existência se dá como um processo trágico de uma revelação que é um desencobrimento de si 

mesmo. 

Nossas ações, mesmo aquelas que mais acreditamos ser autênticas, podem recobrir 

motivações e significações que não suspeitamos. Camadas profundas da nossa história 

determinam nossos desejos e obscurecem a reflexão sobre a questão de quem somos. O 

                                                            
206 Sigmund FREUD, O mal-estar na civilização, p. 132. 
207 Franklin Leopoldo e SILVA, O conhecimento de si, p. 113.  
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sujeito é uma história pessoal que, desde a infância e pela vida afora, se constitui no contexto 

de outra história maior do que a dele, não só a família e a sociedade, mas também o passado 

arcaico da civilização, uma memória mais vasta do que o próprio indivíduo e que, de algum 

modo, atua sobre ele, na sua constituição interna e na sua ação. 

Lacan apressa em nos dizer que a concepção da pulsão de morte em Freud não 

corresponde em nada com a Vontade de destruição de uma Wille fundamental de estilo 

schopenhaueriano, ao nos afirmar que “qualquer que seja o interesse que a leitura de 

Schopenhauer, por sua ressonância, pôde ter despertado em Freud, não se trata de nada que 

seja de uma ordem de uma Wille fundamental, e é somente para fazer sentir a diferença desse 

registro com a tendência (...).” 208 Mas, Lacan, também, sublinha que não se trata “na pulsão 

de morte, de uma tendência, e menos ainda de uma tendência ao inanimado.” 209 Para Garcia-

Roza “a pulsão de morte deve ser entendida como vontade de destruição direta, o que não 

significa tampouco agressividade (esta seria um efeito)” 210, mas, sim, segundo Lacan como 

“Vontade de destruição. Vontade de recomeçar com novos custos. Vontade de Outra-coisa 

(...).” 211 Porém, ao usar o termo vontade, Lacan é contraditório e corre o risco de aproximar a 

pulsão de morte da Vontade schopenhaueriana.  

Se a pulsão coloca em causa o natural, se por ela e a partir dela o natural tem que ser 

recriado, sua identificação com a vontade de destruição é legítima, nos diz Garcia-Roza. Ele 

acredita que a vontade de destruição não pode ser entendida como a encarnação do mal, como 

a afirmação de um niilismo fundamental implícito na teoria freudiana. Garcia-Roza ressalta 

que quer mostrar apenas que a teoria freudiana recusa a concepção de pulsão de morte como 

uma tendência a reproduzir o mesmo. “A verdadeira morte – morte do desejo, da diferença –, 

sobrevém por efeito de Eros e não da pulsão de morte.” 212 

O autor não admite como uma postura niilista a definição da pulsão de morte como 

potência destrutiva, ao alegar que, ao contrário, é a partir dessa definição que podemos pensar 

a pulsão de morte como atuação disjuntiva que impede a perpetuação de formas ou uniões 

constituídas por Eros. Assim, entre a totalidade da humanidade e a singularidade individual, 

podemos encontrar uma crescente indiferenciação. Ora, se o desejo é pura diferença, o projeto 

de Eros seria o de eliminação dessa diferença e, portanto, de extinção do desejo, numa 

                                                            
208 Jacques LACAN, O seminário, Livro 7, A ética da psicanálise, p. 259. 
209 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 131. 
210 Idem, Ibid., p. 131. 
211 Jacques LACAN, O seminário, Livro 7, A ética da psicanálise, p. 259. 
212 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 137. 
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indistinção final que seria a humanidade. Desse modo, a pulsão de morte é criadora e não 

conservadora ao impor novos começos em vez de reproduzir o mesmo. 

Joel Birman, em Mal-estar na atualidade, reflete sobre o ofício do psicanalista, 

inserindo-o nos campos clínico, cultural e político. Ao retomar Freud em “Moral sexual 

‘civilizada’ e doença nervosa moderna”, e em O mal-estar na civilização, o autor reflete 

criticamente sobre esse mal-estar e o desamparo, e reconhece o lugar trágico da psicanálise: 

 

Se no começo de seu percurso teórico Freud acreditou na harmonia possível entre os 

registros do sujeito e do social, em seguida esta harmonia foi colocada incisivamente em 

questão, de maneira que a problemática do desamparo do sujeito no campo social foi a marca 

decisiva de sua leitura da inserção do sujeito na modernidade. Pelo enunciado da condição de 

desamparo da subjetividade no novo espaço social, foi a desarmonia nos laços sociais que 

então foi sublinhada por Freud. Com isto, o discurso freudiano assume um estilo trágico de 

leitura da modernidade. 213 

 

Em seu discurso final sobre a modernidade, o pensamento psicanalítico coloca a 

psicanálise à prova do social, o que a obrigou a se reconstituir sobre novas bases e outros 

fundamentos. 

Porém, para Birman, é necessário acentuar que a tradição psicanalítica não se mantém 

fiel ao deslocamento teórico-crítico operado no discurso freudiano, de forma que a tese de que 

a psicanálise foi colocada decisivamente em questão pelo social é esquecida e recalcada. Com 

isso, Birman enfatiza que “a fulgurância crítica do gesto teórico do último Freud foi colocada 

em suspensão e, no limite, conduzida ao silêncio.” 214 Ao silenciar a radicalidade da crítica 

freudiana da modernidade, a psicanálise corre o risco de perder sua dimensão ética e política, 

em que a harmonia do sujeito no campo social seria a sua maior finalidade.  

Dessa forma, Birman retoma a oposição teórica entre um discurso freudiano sobre a 

harmonia do sujeito no campo social e um outro, em que o mal-estar e o desamparo estão em 

seu fundamento. É, assim, no contexto da cultura que o mal-estar do sujeito se impõe como 

estrutural, e que as oposições e os impasses entre a pulsão de morte e a cultura atingem o seu 

cume.  

Com isso, Freud destaca a posição estratégica do conceito de desamparo no psiquismo 

e indica que em face do desamparo do sujeito na cultura não existe cura possível, mas 

                                                            
213 Joel BIRMAN, Mal-estar na atualidade, p. 123. 
214 Idem, Ibid., p. 124. 
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somente a perspectiva de constituir um estilo subjetivo que seja capaz de lidar com os 

conflitos insuperáveis, ou seja, a possibilidade do sujeito de sustentar e mobilizar os seus 

desejos de maneira a retirar do real, das coisas e das relações com os outros, a efetividade de 

seu prazer, para a regulação singular de seu bem-estar. A relação conflituosa entre a pulsão de 

morte e a civilização jamais é ultrapassada, ao levarmos em conta que ela é de ordem 

estrutural e geradora da desarmonia nos laços sociais.  

Caracterizado o conflito como uma possibilidade apenas de domínio e jamais de cura, 

Birman propõe ao sujeito um tipo de administração que denomina “gestão do desamparo”, 

gestão interminável e infinita do conflito, que possibilita ao sujeito atingir destinos pulsionais 

eróticos e sublimatórios, como também, tornar mais densa a tessitura dos laços sociais. 

Nosso próximo passo será a discussão da proposta de enfretamento do destino trágico 

feita por Freud, ou seja, a sublimação, ou, os processos criativos. 

 

 3.1.4  Processo criativo 

 

Em suas poucas referências, em que é mais citado em seus efeitos colaterais, o 

conceito de sublimação é apresentado por Freud de forma pouco sistematizada em sua obra, 

embora o termo tenha surgido precocemente, já no Projeto para uma psicologia científica, de 

1895, após trocas de ideias em suas correspondências com Fliess. Neles, Freud articula a 

sublimação às fantasias, consideradas como estruturas protetoras que servem para embelezar 

os fatos, aperfeiçoar as recordações e sublimá-las, ou seja, para afastar as cenas de conteúdo 

sexual e, ao mesmo tempo, promover o alívio. 

Cabe ressaltar que, em seus modelos sucessivos do aparelho psíquico, Freud sempre 

concebe a patologia e a normalidade como diferentes formas de expressão oriundas das 

mesmas estruturas e processos. Assim, cada conceito psicanalítico possui uma vocação 

descritiva não só dos processos normais, como também, dos patológicos. 

Com a sublimação não é diferente. Com efeito, um exame detido sobre o conceito de 

sublimação na obra freudiana demonstra que, em nenhum momento, Freud se deixa levar pelo 

juízo de valor ao tratar de descrever o funcionamento da sublimação e suas relações não só 

com a normalidade, como também, com a psicopatologia. Isso quer dizer que não devemos 

pensar a sublimação como um conceito moral, mas sim como um conceito metapsicológico. 

Ou seja, não deixar que nossos desejos e esperanças interfiram na nossa observação e 

laboriosa tentativa de compreensão da realidade. Tal realidade é constituída pelos fenômenos 
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e processos psíquicos individuais e coletivos, a saber, nossos valores morais, crenças, 

produtos culturais etc. Considerar esses fenômenos psíquicos e tentar conhecê-los a partir do 

pressuposto de que sublimar as pulsões eróticas e destrutivas pode ser um enfretamento 

razoável da vida, implica necessariamente negligenciar algo da realidade em nome do que 

gostaríamos que ela fosse. 

Nesse sentido é que Freud nos revela que a psicanálise traz a peste, e é a responsável 

pela terceira grande ferida no orgulho da humanidade. A psicanálise rouba do homem a ilusão 

do domínio de si pela razão, e o confronta com o fato de que, sem sabê-lo, ele age sempre 

movido por seus desejos mais vergonhosos e incivilizados, seja pelo seu caráter erótico, seja 

pelo seu conteúdo destrutivo. A hostilidade à psicanálise é, geralmente, atribuída por Freud à 

denúncia pública dessas verdades inconvenientes. 

O termo sublimação recebe um sentido psicanalítico, propriamente dito, nos Três 

ensaios sobre a teoria da sexualidade, em que Freud admite que a pulsão escópica é desviada 

do objeto sexual e sublimada em direção à arte, ao deslocar o interesse dos órgãos genitais 

para a forma do corpo como um todo, ao dizer: “o que nos parece belo foi um dia sexualmente 

estimulante.” 215 

Freud define a sublimação como o processo por meio do qual ocorre o desvio das 

pulsões de seus alvos sexuais em direção a outros, que não apresentam, aparentemente, 

nenhuma relação com o sexual. Dizemos aparentemente, porque na sublimação o alvo 

originário é substituído por outros, mas psicanaliticamente falando, esses alvos substitutos 

sempre carregam, mesmo que obscuramente, algum vínculo com o alvo sexual.  

A sublimação é, assim, o processo com que contamos para transformar uma parte de 

nossas pulsões sexuais em laço social, ternura, obras culturais e prazer ligado ao pensar 

científico, artístico ou técnico.  

Freud apresenta a distinção entre o recalque e a sublimação em Cinco lições de 

psicanálise, 1909, e considera que na sublimação os desejos infantis não se anulam, mas 

permanecem utilizáveis pela substituição do alvo de algumas tendências por outro não sexual. 

Um ano mais tarde, Freud retoma o tema em Leonardo da Vinci e afirma que a curiosidade 

infantil sobre a origem dos bebês, no adulto segue em três direções, a saber, para a inibição 

neurótica, a sexualização do pensamento e a sublimação. A arte e a religião também são os 

demais alvos para os quais a libido sublimada se dirige. 

                                                            
215 Sigmund FREUD, Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, p. 243. 
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Assim, para Freud, a cultura se edifica a partir do desvio das pulsões e do uso 

modificado de sua energia. Essa concepção corre o risco de aproximar a sublimação do 

mecanismo de defesa denominado formação reativa. 

Às voltas com o mecanismo de sublimação, em Sobre o narcisismo: uma introdução, 

de 1914, estabelece a distinção entre a sublimação, referida à pulsão e a idealização, 

relacionada com o objeto que é exaltado. Nesse texto Freud, também, lança as bases para a 

reformulação da metapsicologia ao propor dois fluxos de investimentos libidinal, ou seja, a 

libido objetal e a libido do eu ou narcísica. A ideia de dessexualização da libido implica uma 

transformação da libido objetal, sexual, em libido narcísica, agora considerada como não 

sexual. A escolha de um novo alvo, não mais sexual, ocorre as custas dessa manobra do 

aparelho psíquico. 

Por fim, em As pulsões e suas vicissitudes, 1915, a sublimação se torna um dos 

destinos da pulsão. Essa concepção freudiana perdura até o final de sua obra, conforme afirma 

em O ego e o id que “a transformação da libido do objeto em libido narcísica, que assim se 

efetua, implica (...) uma dessexualização –, uma espécie de sublimação, portanto.” 216  

Em A dissolução do complexo de Édipo Freud propõe que as tendências libidinais, 

pertencentes ao complexo de Édipo, são em parte dessexualizadas e sublimadas, mecanismo 

que se aproxima da identificação, e em parte são inibidas em seu objetivo e transformadas em 

impulsos de afeição. Finalmente em “Uma breve descrição da psicanálise”, Freud 

complementa que: 

 

A parte criadora das grandes instituições de religião, do direito, da ética, e de todas as 

formas de vida cívica tem por objetivo fundamental capacitar o indivíduo a dominar o seu 

complexo de Édipo e desviar-lhe a libido de suas ligações infantis para as ligações sociais que 

são enfim desejadas. 217 

 

O conceito de sublimação sofre severas críticas por parte de Laplanche e Pontalis que 

alegam ser uma contribuição inconsistente na obra de Freud, mas fundamental na constituição 

da subjetividade e da cultura. Para os autores, Freud esclarece o aspecto dinâmico e 

econômico da questão, mas não dá conta de seu aspecto descritivo. 

Lacan empreende uma reflexão em torno do conceito de sublimação, a partir do 

Projeto para uma psicologia científica de Freud. Lacan justifica que a abertura do sujeito para 

                                                            
216 Sigmund FREUD, O ego e o id, p. 44. 
217 Idem, Uma breve descrição da psicanálise, p. 258. 
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diferentes possibilidades de satisfação se dá em função da inexistência de um objeto 

específico para a pulsão. Estamos, então, diante de um processo especial visto que a mudança 

de objeto e de alvo não se faz por intermédio do retorno do recalcado, mas diretamente. 

Lacan se apoia especialmente no Projeto, pois esse texto traz a diferenciação entre o 

objeto e a coisa, das Ding, em que Freud ressalta a dupla denominação da coisa em alemão, 

das Ding e die Sache. Sache é a coisa referida, em sua origem, a uma operação jurídica que 

marca a passagem para a ordem simbólica, conforme afirma Lacan: “A Sache é a coisa 

colocada na questão jurídica, ou, no nosso vocabulário, a passagem à ordem simbólica de um 

conflito entre os homens.” 218 

No texto O inconsciente, de 1915, ao propor um modelo psíquico, Freud distingue a 

representação das coisas, sachevorstelung, de domínio do inconsciente, da representação de 

palavras, vorstvorstelung, pertencente ao pré-consciente, e demonstra a existência de uma 

relação entre o consciente e a palavra. Lacan, então, reflete que a coisa, sache, e a palavra, 

vort, estão estreitamente ligadas e compõem um par, pois sache é justamente a coisa, produto 

da ação humana governada pela linguagem, ao passo que das Ding não se insere nessa relação 

e se situa em outro lugar. Para Lacan, o que há em das Ding é um verdadeiro segredo, um 

verdadeiro mistério 219. 

Nesse mesmo texto, Freud salienta que a antítese entre consciente e inconsciente não 

se aplica às pulsões; se a pulsão não se prende a uma ideia, ou não se manifesta como um 

estado afetivo, nada poderemos saber sobre ela. 

Lacan se utiliza do exemplo que Freud apresenta no item “Cognição e pensamento 

reprodutivo”, do Projeto, relacionado às diferentes posições do recém-nascido em relação ao 

objeto. Nele, Freud lança a hipótese de que durante o processo de desejo, a inibição por parte 

do eu produz a catexia moderada do objeto desejado, que permite reconhecê-lo como não real.  

O bebê conhece o seio se está em posição frontal, neurônio a; se o vê de perfil, 

neurônio b, precisa se lembrar de que ao mover a cabeça redescobrirá o seio, neurônio c. Daí 

a pergunta: como distinguir a imagem-lembrança da imagem-percepção quando elas 

coincidem, apenas, parcialmente? Ou seja, essa situação implica em um julgamento primário 

referente a uma dimensão de semelhança, ou identidade. Se não há identidade, não é seguro 

iniciar a descarga da catexia de desejo. Há, então, uma inibição da ação por parte do eu que dá 

início a um processo de pensamento com o objetivo de reconhecimento do objeto, para que se 

dê a ação específica. Freud nos diz que “a linguagem estabelecerá mais tarde o termo juízo 
                                                            
218 Jacques LACAN, O seminário, Livro 7, A ética da psicanálise, p. 59. 
219 Cf. Jacques LACAN, O seminário, Livro 7, A ética da psicanálise, p. 61. 



 

  322

para classificar esse processo de análise, (...) a linguagem qualificará o neurônio a como a 

coisa e o neurônio b ou c como sua atividade ou atributo – em suma, como seu predicado.” 220  

Na carta 52, assinala Lacan, Freud demonstra a Fliess que entre a percepção e a 

consciência ocorre um fenômeno que nos faz avançar da impressão bruta do mundo a uma 

fala que pode ser formulada. O Ich seria o guardião dessa experiência acumulada e o 

promotor da operação simbólica que evita a pura descarga frente aos estímulos. As coisas do 

mundo humano são coisas de um universo estruturado em palavras. A linguagem, os 

processos simbólicos são os governantes desse mundo e, por meio deles nos tornamos 

humanos. 

Assim, na releitura lacaniana, das Ding é o elemento do objeto, originalmente isolado 

pelo sujeito como estranho, na sua experiência da percepção 221. Por outro lado, toda 

qualidade do objeto que fosse reconhecida, constituiria as representações, as Vorstellungen, 

que se submeteriam às leis do princípio do prazer-desprazer.  

Freud retomará esse tema no texto A negação, ao afirmar que o objetivo primeiro e 

imediato da prova de realidade não é encontrar na percepção real um objeto que corresponda 

ao representado, mas reencontrá-lo, se convencer de que ele ainda está presente. Enfim, o 

Ding como estranho, que pode ser hostil em um dado momento, como primeiro exterior é o 

fulcro que orienta todo o encaminhamento do sujeito, em referência ao mundo de seus 

desejos. Como exterior e estranho, fica, portanto, fora daquilo que é regulado pelo princípio 

do prazer, não pertence à esfera da representação e não habita aquilo que Freud denomina 

aparelho psíquico, mas nem por isso deixa de fazer presença, embora ausente. Tal como Freud 

concebe no Projeto, não é uma coisa, nem tampouco a própria coisa disfarçada de objeto, mas 

um vazio ou um furo – o índice da coisa. Lacan, em consonância com a distinção freudiana 

entre o objeto e a coisa, especialmente no tocante ao conceito de sublimação, nos fala: 

 

O mundo freudiano, ou seja, o da nossa experiência, comporta que é esse objeto, das 

Ding, enquanto o outro absoluto do sujeito, que se trata de reencontrar. Reencontramo-lo no 

máximo como saudade. Não é ele que reencontramos, mas suas coordenadas de prazer. É 

nesse estado de ansiar por ele e de esperá-lo que será buscada, em nome do princípio do 

prazer, a tensão ótima abaixo da qual não há mais nem percepção nem esforço. 222 

 

                                                            
220 Sigmund FREUD, Projeto para uma psicologia científica, p. 434. 
221 Cf. Jacques LACAN, O seminário, Livro 7, A ética da psicanálise, p. 68. 
222 Jacques LACAN, O seminário, Livro 7, A ética da psicanálise, p. 69. 



 

  323

Lacan, assim, considera a Coisa como o objeto perdido, jamais reencontrado e, 

portanto, o “âmago da economia libidinal.” 223 Decorre daí, sua fórmula geral da sublimação 

ao dizer que “ela eleva um objeto (...) à dignidade da Coisa.” 224 

Ao levarmos em conta que para Lacan o psiquismo se estrutura por meio de três 

registros – o real, o simbólico e o imaginário –, vemos que ao investigar o processo de 

sublimação ele faz uma aproximação entre a Coisa, das Ding, e o real, ou seja, aquilo que 

escapa da operação de simbolização, pois padece de significante. Por isso, das Ding, por estar 

velada, exige que o psiquismo a contorne para concebê-la, ocupando o lugar do real na 

constituição do sujeito.  

De acordo com o princípio do prazer, o significante projeta nesse “mais além” a 

homeostase, a tendência ao investimento uniforme do sistema do eu, tornando-o falta. O 

princípio do prazer tem como função conduzir o sujeito de significante em significante, e 

convocar quantos significantes forem necessários para manter o mais baixo possível o nível 

de tensão que regula o funcionamento do aparelho psíquico. 

Nesse registro, a questão da criação do sujeito, como sublimação na arte, é central. 

Seguindo Lacan, “um objeto pode preencher a função que lhe permite não evitar a Coisa 

como significante, mas representá-la (ou evocá-la) na medida em que esse objeto é criado.” 
225 Em torno do campo da Coisa se estrutura a cadeia significante, que é a primeira produção 

do ser humano, conforme salienta Lacan ao dizer que os “significantes são, em sua 

individualidade, modelados pelo homem, e provavelmente ainda mais com suas mãos do que 

com sua alma.” 226  

A metáfora heideggeriana do oleiro – talvez a função artística mais primitiva –, que 

fabrica o vaso – talvez o elemento mais primordial da indústria humana –, utilizada por 

Lacan, nos é esclarecedora, pois nos revela que onde quer que encontremos o vaso, podemos 

afirmar nossa presença, como ele metaforiza: “O vaso é seguramente um instrumento, um 

utensílio que nos permite, sem ambiguidades, afirmar a presença humana lá onde o 

encontramos. Esse vaso, que está aí desde sempre e que foi empregado para fazer-nos 

conceber (...) metaforicamente os mistérios da criação (...).” 227 E, Lacan prossegue dizendo 

que “esse nada de particular que o caracteriza em sua função significante é justamente, em sua 

forma encarnada, aquilo que caracteriza o vaso como tal. É justamente o vazio que ele cria, 
                                                            
223 Jacques LACAN, O seminário, Livro 7, A ética da psicanálise, p. 140. 
224 Idem, Ibid., pp. 140-141. 
225 Idem, Ibid., p. 151. 
226 Idem, Ibid., p. 150. 
227 Idem, Ibid., p. 151. 
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introduzindo assim a própria perspectiva de preenchê-lo” 228, ou seja, a partir daí cria-se um 

sentido: vazio/pleno.  

Essa ilustração serve a Lacan para confirmar a falácia da oposição entre o pretenso 

concreto e o pretenso figurado, pois se o vaso está pleno é, somente, na medida em que, 

primeiro, em sua essência, ele é vazio. O vaso é um objeto privilegiado “para representar a 

existência do vazio no centro do real que se chama a Coisa” 229, e é por isso que, em torno 

desse vazio, o oleiro fabrica, cria o vaso com sua mão, do mesmo modo que a fala fabrica, 

cria o sujeito, como criador mítico, a partir do furo. Em síntese, o que Lacan quer mostrar é a 

identidade entre a modelagem do significante e a introdução no real de uma hiância, de um 

furo. 

Assim, não só o nosso corpo se desnaturalizou, como também, a palavra nos 

desnaturalizou. A partir dela, o instinto, com seu ciclo previsível, se torna pulsão, exigência 

constante de trabalho psíquico. Assim como o significante se cria em torno do real, de um 

vazio, a Coisa é sempre representada por um vazio, precisamente pelo fato de que ela só pode 

ser representada por outra coisa. Assim, em toda forma de sublimação, o vazio é 

determinante, e toda arte se caracteriza por uma criação que contorna o vazio. 

Se, para Freud a sublimação, satisfação substitutiva da satisfação sexual, é uma das 

possíveis modalidades de satisfação da pulsão, podemos dizer que, nesse ponto, ele nos brinda 

com um destino esperançoso para o ser humano, pois o mecanismo de sublimação nos fornece 

mais do que uma maneira de satisfazer a pulsão, o que permite ao sujeito entrever a porta 

aberta da via pela sublimação.  

O conhecimento trágico da condição humana, compreendida como resultante de um 

embate pulsional que, necessariamente, termina com a morte, pode ser, então, tolerado 

perante a mediação da arte, o que pode garantir, assim, de modo razoável, a transitoriedade da 

existência. 

Trata-se, segundo ele, da pulsão de alvo inibido, isto é, de um processo em que há uma 

mudança no modo de obtenção da satisfação, mas, ao mesmo tempo, uma inibição ou um 

desvio em relação ao alvo sexual. Assim, a sublimação traz uma satisfação parcial, ou melhor, 

a sublimação implica a possibilidade de uma satisfação parcial devido à plasticidade das 

pulsões, conforme nos oferece a metáfora dos vasos comunicantes, texto de Freud 

considerado “surrealista” 230 por Lacan: 

                                                            
228 Jacques LACAN, O seminário, Livro 7, A ética da psicanálise, pp. 151-152. 
229 Idem, Ibid., p. 153. 
230 Idem, Ibid., p. 116. 
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Assim, devemos levar em consideração que as pulsões, Triebe, as comoções 

pulsionais sexuais, são extraordinariamente plásticas. Elas podem entrar em jogo umas no 

lugar das outras. Uma pode pegar para si a intensidade das outras. Quando a satisfação de 

umas é recusada pela realidade, a satisfação de uma outra pode oferecer-nos uma completa 

compensação. Elas se comportam umas em relação às outras como uma rede, como canais 

comunicantes preenchidos por um líquido. 231 

 

Nos Três ensaios, Freud reitera que “os trajetos por onde passa a libido, relacionam-se 

mutuamente, desde o início, como vasos comunicantes.” 232  

Mas, o pensamento freudiano prossegue e nos aponta para uma porta de duas faces. 

Se, por um lado, uma face da porta é aberta por meio da via sublimatória, por outro, a outra 

face fica entreaberta, ao alertar que a sublimação não é um processo tão fácil de ser atingido, 

por estar sempre à espreita o risco de cairmos nas garras da supremacia do Genitalprimat. 

Desta forma, se, por um lado, o conceito de sublimação assume um lugar ímpar no 

elenco dos conceitos psicanalíticos, por outro, se admitimos que é, por meio dele, que nossos 

desejos de perfeição e harmonia com a cultura encontrariam uma forma de legitimação no 

seio da própria teoria psicanalítica, poderíamos estar avançando a porta de entrada da 

idealização da sublimação. 

Em “Moral sexual ‘civilizada’ e doença nervosa moderna” Freud nos alerta de que a 

exigência de um ideal sublimatório aumentaria os riscos neuróticos: 

 

Não é arriscado supor que sob o regime de uma moral sexual culta, a saúde e a 

eficiência dos indivíduos estejam sujeitas a danos, e que tais prejuízos causados pelos 

sacrifícios que lhes são exigidos terminem por atingir um grau tão elevado, que indiretamente 

cheguem a colocar também em risco os objetivos culturais. 233 

 

Os casos em que a exigência de sublimação ultrapassa a fronteira imposta pela 

constituição de cada indivíduo ou cultura, ou seja, “aqueles que desejam ser mais nobres do 

que suas constituições lhes permitem, serão vitimados pela neurose” 234, poderiam ser 

evitados com uma reforma da moral sexual civilizada, já que contingente, propõe Freud: 

 

                                                            
231 Apud Jacques LACAN, O Seminário, Livro 7, A ética da psicanálise, p. 116. 
232 Sigmund FREUD, Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, p. 152. 
233 Idem, Moral sexual ‘civilizada’ e doença nervosa moderna, p. 187. 
234 Idem, Ibid., p. 197. 
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É justo que indaguemos se a nossa moral sexual ‘culta’ vale o sacrifício que nos 

impõe, já que estamos ainda tão escravizados ao hedonismo ao ponto de incluir entre os 

objetos do nosso desenvolvimento cultural uma certa dose de satisfação da felicidade 

individual. Certamente não é atribuição do médico propor reformas, mas me pareceu que eu 

poderia defender a necessidade de tais reformas se ampliasse a exposição de Von Ehrenfels 

sobre os efeitos nocivos de nossa moral sexual ‘culta’, indicando o importante papel que essa 

moral desempenha na doença nervosa moderna. 235 

 

Lacan lança mão de uma caracterização esclarecedora acerca das pulsões, ao dizer que 

uma das características da pulsão é a deriva, como nos diz: “O Trieb deve ser traduzido o 

mais próximo possível do equívoco e comprazemo-nos, às vezes, em dizer – a deriva.” 236 

Estar sempre à deriva é ser constantemente remetido ao acaso dos encontros, encontros 

sempre faltosos, que são subjugados ao ordenamento dos signos 237. Ou seja, a articulação da 

pulsão com a rede de significantes impõe a ela uma ordem, uma organização. Trata-se, 

portanto, de uma ordem externa, uma ordem própria dos signos e não da própria pulsão. Por 

essa razão, essa articulação torna possível somente uma satisfação parcial, e jamais a 

satisfação plena. 

Assim, Garcia-Roza nos lembra de que a libido é estruturada pela articulação da rede 

de significantes e não pelo primado do genital. Além disso, essa articulação não se encontra 

atrelada à suposta relação entre as pulsões e o mundo natural e nem é dele derivada como uma 

espécie de desvio. O autor recorre a Lacan ao dizer que as imagens ligadas às pulsões 

engendra um mundo apenas na fantasia 238.  

Assim, enfatizamos mais uma vez que nossa problemática não gira em torno da 

satisfação ser parcial, mas das incontáveis maneiras como pode ser satisfeita. Se, de um lado a 

submissão ao mundo dos signos impede a satisfação plena, por outro esse submetimento 

multiplica suas formas de satisfação. Esse “é o equívoco fundamental da pulsão” 239 salienta 

Garcia-Roza. A pulsão dirige sua busca para um mundo que é um mundo emprestado, virtual, 

mundo que nunca foi habitado pelo objeto perdido, e que, portanto, não há como encontrá-lo, 

somente buscá-lo. 

                                                            
235 Sigmund FREUD, Moral sexual ‘civilizada’ e doença nervosa moderna, p. 208. 
236 Jacques LACAN, O seminário, Livro 7, A ética da psicanálise, p. 115. 
237 Idem, O seminário, Livro 11, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, pp. 56-57. 
238 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 70. 
239 Idem, Ibid., p. 70. 
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O que está em jogo na sublimação não é só o alvo, como também, o objeto. A 

sublimação descreve algo que acontece com a pulsão, mas é um processo que corresponde à 

libido de objeto, pois o que se exige é que o objeto seja, socialmente, aceito. Como defesa 

contra o sofrimento aberto pela não saciedade plena da pulsão, “a sublimação é um das mais 

eficientes, além de ser extremamente flexível e de possibilitar satisfações substitutas 

altamente valorizadas socialmente.” 240  

Mas, como costumamos dizer: tudo, porém, tem seu preço! Qual será o preço a ser 

pago por essa satisfação pela via de objetos sublimados? É a sua própria não sustentação, pois 

ela “não comove nossa corporeidade” 241 alega Garcia-Roza. Nisso reside o limite da 

sublimação. A pulsão exige um mínimo de satisfação no nível do real, pois é seu atributo uma 

intensidade tal que comova nossa corporeidade. Por isso nem tudo pode ser sublimado. 

Em O mal-estar na civilização, Freud se refere a essa comoção da corporiedade. Ele 

fala da satisfação do artista com seu processo de criação, da satisfação do pensador ao 

procurar a solução de conflitos em satisfações “mais finas e superiores” se comparadas 

àquelas obtidas pela saciedade de moções pulsionais mais grosseiras e primárias. Uma 

celebração da união com Cristo pode nos fornecer exemplos do grau de êxtase corporal, no 

caso religioso, a que o homem pode chegar, por via da sublimação com uma indiscutível 

comoção corporal.  

Mas, Garcia-Roza nos lembra de que “a vida não é um sonho”, embora Freud saliente 

a capacidade do sonho em comover a corporeidade como, por exemplo, as poluções noturnas 

como forma de descarga da tensão sexual 242. 

Nesse ponto, é preciso trazer à luz o “atalho alucinatório”, ou seja, a satisfação pela 

via alucinatória e diferenciá-la da satisfação sublimatória. Porém, antes de tudo, cabe salientar 

o problema de que a satisfação alucinatória não tem permanência, nem mesmo no nível da 

fantasia, pois em breve o real se impõe e faz sua exigência. Mas, que tipo de exigência? 

Na sublimação, como já vimos, o objeto precisa apresentar uma valorização social. 

Além disso, é preciso sublinhar que toda relação com o objeto tem como ponto de partida uma 

relação narcísica, portanto, imaginária. A passagem dessa relação imaginária, referida a uma 

situação primitiva, para uma relação simbólica exige um deslocamento da libido do eu ideal 

para o ideal do eu. Essa passagem instaura uma diferenciação entre a idealização, referida não 

                                                            
240 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 71. 
241 Idem, Ibid., p. 71. 
242 Sigmund FREUD, Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, p. 236. 
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só à libido do objeto como também à libido do eu, e a sublimação, referida apenas à libido do 

objeto. 

Mas, os objetos que se constituem a partir dessa identificação imaginária não são os 

objetos da pulsão, ou, no máximo, podemos dizer que são considerados objetos emprestados à 

pulsão. E, é deles que a pulsão se serve para obter alguma satisfação, o que exige que esses 

objetos tenham um mínimo de presença do real, um mínimo de “coisidade”, de das Ding, 

segundo Lacan. Cabe ressaltar que o fato de nossa relação com os objetos ser sempre mediada 

pela fantasia não implica que esses objetos sejam puramente fantasmáticos. 

Cabe-nos, ainda, precisar a distinção entre o retorno do recalcado e a sublimação, 

lugar em que a pulsão se apresenta como um paradoxo.  

Birman distingue que no recalque há o malogro ao passo que na sublimação há o êxito 

da tentativa de inscrição da pulsão no universo da representação. O recalque indica a 

impossibilidade da passagem do processo primário para uma inscrição no sistema do processo 

secundário, ao passo que a sublimação assinala a realização da inscrição pulsional e suas 

consequências na estruturação psíquica 243.  

Para Birman, a sublimação é a condição para a estruturação psíquica do sujeito, por 

instituir a inscrição pulsional, ou seja, a sublimação é um processo que mantém a energia 

ligada sem que seja necessária a manutenção do recalque. Daí sua importância não só na 

produção artística e científica, como também, como mediadora primordial para o advento do 

sujeito. A inscrição da pulsão, mediante a transposição da força pulsional do isso para o 

campo da representação, engendra a constituição do sujeito e do sentido. 

A pulsão, como exigência de trabalho feita ao aparelho psíquico é, simultaneamente, 

exigência de trabalho de simbolização e, portanto, de sublimação.  

O real, na tópica lacaniana, é aquilo que é expulso da realidade psíquica pela 

intervenção do simbólico e que só pode ser definido em relação ao próprio simbólico e ao 

imaginário. Assim, descrito como o impossível, o real jamais pode ser totalmente simbolizado 

pela palavra, e como consequência haverá sempre um resto de real ao término de cada 

operação de simbolização. Esse resto, que escapa à inscrição, retorna sempre exigindo 

trabalho psíquico. Assim, mesmo em um sujeito dotado de enorme capacidade de 

simbolização, ele jamais atinge totalmente o registro simbólico, o que o lança no campo do 

desejo. 

                                                            
243 Cf. Joel BIRMAN, Sublimação, pp. 89-107. 
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Há, portanto, uma assimetria estrutural entre a insistência da força pulsional e as 

formas de simbolização que expõe o sujeito à falta simbólica e, consequentemente, à 

exigência da interminável tarefa de produção de sentido. 

Se a pulsão recalcada se esforça sempre para a satisfação plena com vistas a repetição 

de uma experiência primeira de satisfação, provavelmente,  nem as formações reativas e 

substitutivas e nem as sublimações serão suficientes para remover a tensão persistente da 

pulsão reprimida.  

Freud ressalta que a diferença de quantidade entre o prazer da satisfação que é exigida 

e a que é realmente conseguida, é o que fornece o fator impulsionador que não permite 

qualquer parada em nenhuma das posições alcançadas, mas, sim, nas palavras do poeta 

Mefistófoles: Pressiona sempre para a frente, indomado. 

Apesar dos riscos de seus efeitos colaterais, a sublimação é o conceito freudiano que 

está na base da criação ética e estética e é o caminho privilegiado para o sujeito recriar, a cada 

momento, o mundo e a si mesmo frente ao desamparo primordial. 

 

 

3.2 Correlações entre o pensamento de Schopenhauer e o de Freud 

 

 

Jean Hyppolite, em seu livro Ensaios de psicanálise e filosofia, parte da convicção, 

ancorada em sua atenta leitura da obra de Freud, a respeito da inseparabilidade entre a 

filosofia contemporânea e a psicanálise, visto que em ambos os campos encontramos 

problemas comuns. Ele afirma que a psicanálise “(...) era, também, toda uma filosofia da 

existência e do destino humano” 244, e indaga: “Como, por um lado, compreender a essência 

do pensamento freudiano, e como ousar mostrar, por outro, a analogia desse pensamento com 

a metafísica contemporânea?” 245 

Para Hyppolite, as ideias de Freud já tinham sido pretendidas por outros pensadores, 

mas Freud é quem clareia o caminho para que se faça notar em seus predecessores, como, por 

exemplo, Schopenhauer, aquilo que o antecede. Hyppolite considera Freud não só o 

descobridor de uma nova terapêutica aplicada às neuroses, como também um homem raro que 

abre um novo caminho para interpretar a realidade humana:  

                                                            
244 Jean HYPPOLITE, Ensaios de psicanálise e filosofia, p. 87. 
245 Idem, Ibid., p. 87. 
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Um desses homens de gênio (tão raros) que desvelam, descobrem um novo caminho. 

Muito antes e retrospectivamente, pode-se muito bem dizer que outros já haviam pressentido 

ou indicado o que foi assim descoberto, mas de qualquer maneira foi necessário este 

esclarecimento novo para que se notasse em seus predecessores o que Freud pela primeira vez 

exprimiu claramente. 246 

 

Hyppolite diz tratar-se de uma descoberta que, ao partir das neuroses, se estende a toda 

vida humana e remonta às suas raízes infantis. Reconhece que é um método terapêutico que 

pretende penetrar nas profundezas esquecidas do espírito e de sua história, e nos lembra de 

que Freud a compara com a “técnica de escavação de uma cidade enterrada”, uma arqueologia 

ou uma exegese do espírito 247. 

Para o autor, Freud segue em direção ao desvelamento de uma verdade, desde sempre 

pressentida, acerca do psiquismo, mesmo que esse desvelamento possa ser penoso e 

decepcionante, pois desmistifica o homem. Hyppolite considera que a psicanálise introduziu 

conceitos indispensáveis para a reflexão filosófica.  

Assim, podemos encontrar pontos de encontros e, ao mesmo tempo, de desencontros 

entre a filosofia e a psicanálise. Pertinente aos distanciamentos é preciso demarcar que 

lidamos com campos e métodos distintos, o que leva a diferentes pontos de vista e a diferentes 

níveis de discursos com suas destinações específicas. Schopenhauer pretende desvendar a 

verdade cosmológica e existencial, ao passo que Freud se preocupa, primordialmente, com a 

clínica psicanalítica no que se refere ao tratamento dos sintomas neuróticos. Proximidade na 

medida em que a psicanálise está voltada, entre outros objetivos, para o conhecimento da 

alma humana e da gênese do psiquismo, pontos que apresentam semelhanças com a filosofia.  

Freud é inovador ao transportar para a clínica psicanalítica, constituída como uma 

técnica terapêutica, muitas das questões antes levantadas não só pelos cientistas e literatos, 

como também pelos filósofos. Portanto, Freud bebe dessas fontes, ora aproximando-as, e ora 

distanciando-as do pensamento psicanalítico.  

Mezan, em seu livro Tempo de muda, faz uma colocação muito precisa ao afirmar que 

“esses saberes não comportam uma redução recíproca, e, nada há de ameaçador quando uma 

dessas disciplinas se debruça sobre a outra criando um jogo de perspectivas. No mínimo, é 

                                                            
246 Jean HYPPOLITE, Ensaios de psicanálise e filosofia, p. 88. 
247 Idem, Ibid., p. 89. 
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enriquecedor.” 248 Ou seja, a psicanálise e a filosofia são dois âmbitos distintos de abordagem 

da genealogia do psiquismo humano. Uma vez mantidas as diferenças, podemos lançar uma 

luz sobre a psicanálise, a partir de um estudo da filosofia, ou, da própria história da filosofia.  

Barboza salienta que Schopenhauer é o pioneiro das chamadas filosofias do impulso, 

como a de Nietzsche, e é quem lança as bases sobre as quais será erguida a psicanálise: 

 

Schopenhauer, de fato, está na base do pensamento contemporâneo. Ora, se ele abre o 

horizonte para as filosofias do impulso, como a de Nietzsche, e a psicanálise de Freud, então 

em vez de dizer que os pilares do pensamento contemporâneo são Nietzsche, Freud e Marx, 

como o quer Foucault, talvez mais acertado seria dizer que esses pilares são Schopenhauer e 

Marx. Sem o primeiro a filosofia da Vontade de poder e a psicanálise seriam impensáveis.249 

 

Ao entrar em um antiquário em Leipzig, no ano de 1865, Nietzsche se depara e 

adquire O mundo para sua leitura 250. Em seu livro Schopenhauer como educador, conhecido, 

também, como a III Consideração intempestiva, Nietzsche afirma, explicitamente, sua 

predileta admiração por Schopenhauer como seu único mestre: 

 

Certamente, existem outros meios de se encontrar a si mesmo, de escapar do 

aturdimento no qual nos colocamos habitualmente, como envoltos numa nuvem sombria, mas 

não conheço coisa melhor do que lembrar dos nossos mestres educadores. É por isso que vou 

lembrar hoje o nome do único professor, único mestre de quem eu posso me orgulhar, Arthur 

Schopenhauer. 251  

 

Embora Freud tenha sido acusado por alguns filósofos, em especial, Anatol Rosenfeld, 

de “ter “recalcado” edipianamente a poderosa influência do seu pai espiritual” 252, no caso 

Schopenhauer, o fundador da psicanálise deixa claro o poder dessa ascendência, ao longo de 

toda a sua obra, por meio de inúmeras citações a Schopenhaeur, o que nos permite afirmar 

que o filósofo Schopenhauer não só é fonte de leitura de Freud, como também, um dos 

precursores de muitos conceitos psicanalíticos. 

                                                            
248 Renato MEZAN, Tempo de muda, p. 78. 
249 Jair BARBOZA, Prefácio, pp. 11-12. 
250 Idem, Ibid., p. 7. 
251 Friedrich NIETZSCHE, Schopenhauer como educador, p. 29. 
252 Anatol ROSENFELD, Suplemento Literário, O Estado de São Paulo, 25 junho 1960, 
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer.influencias-de-schopenhauer.614914.0.htm. Rosenfeld (1912-
1973) foi o responsável pela área de literatura alemã da seção Letras Estrangeiras do Suplemento Literário do 
referido jornal. 
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Em um dos seus primeiros escritos, o Projeto para uma psicologia científica, de 1895, 

Freud se refere à palavra vontade. Ao levantar a hipótese das barreiras de contato, supõe a 

existência de duas classes de neurônios, os permeáveis e os impermeáveis. Os neurônios 

permeáveis permitem a passagem de Qn como se não houvesse barreiras de contato e, 

portanto, da mesma forma, após cada passagem de excitação permanecem no mesmo estado 

anterior. É a classe de neurônios que não oferecem resistência e nada retêm, destinados à 

percepção.  

Por outro lado, os neurônios impermeáveis, sensíveis às barreiras de contato, 

permitem, com dificuldade ou só parcialmente, a passagem de Qn. Os neurônios dessa classe 

podem, após cada excitação, ficar num estado diferente do anterior, “permitindo assim uma 

possibilidade de representar a memória.” 253 É a classe de neurônios “dotados de resistência e 

retentivos de Qn, e que são, portanto, portadores da memória e com isso, provavelmente, 

também, dos processos psíquicos em geral.” 254  

Podemos então dizer que “a memória está representada pelas diferenças de 

facilitação entre os neurônios impermeáveis.” 255 Essa diferença de facilitação entre os 

neurônios impermeáveis depende “segundo o conhecimento psicológico, da memória de uma 

experiência (isto é, a força persistente atuante) depende de um fator que, se pode qualificar 

como a magnitude da impressão e, também, da frequência com que a mesma impressão se 

repete.” 256 Vemos, portanto, que “Qn é o fator atuante e que a quantidade e a facilitação 

resultantes Qn, também, constituem algo capaz de substituí-la.” 257 

O que nos interessa mais de perto é a atribuição dada por Freud à vontade, e ele usa 

essa palavra e não outra, como o impulso que sustenta toda a atividade psíquica, ou seja, o 

derivado dos instintos conforme afirma Freud:  

 

(...) no momento em que a via de condução alcança seu nível de saturação, essa 

acumulação não tem limites. Aqui os neurônios impermeáveis estão à mercê de Q, catexia, e é 

assim que no interior do sistema surge o impulso que sustenta toda a atividade psíquica. 

Conhecemos essa força como vontade – o derivado dos instintos. 258  

 

                                                            
253 Sigmund FREUD, Projeto para uma psicologia científica, p. 400. 
254 Idem, Ibid., p. 400. 
255 Idem, Ibid., p. 401. 
256 Idem, Ibid., p. 401. 
257 Idem, Ibid., pp. 401-402. 
258 Idem, Ibid., p. 421. 
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A estimulação, nesse caso, nos diz Freud, só é capaz de ser abolida por meio de uma 

assistência alheia, de uma pessoa externa, pois o organismo humano é, a princípio, incapaz de 

levar a cabo a ação específica. Assim, Freud conclui que “o desamparo inicial dos seres 

humanos é a fonte primordial de todos os motivos morais.” 259 

Mais adiante, no mesmo texto, Freud fala que “o sono se caracteriza por uma paralisia 

motora (paralisia da vontade). A vontade é a descarga da Qn do sistema de neurônios 

impermeáveis total.” 260 Fica claro, então, que só mais tarde Freud usará a denominação 

pulsão. 

É interessante notar a peculiar evocação repentina de Schopenhauer por Freud, que 

consta em uma nota de rodapé de seu texto “Notas sobre um caso de neurose obsessiva”, 

conhecido como o Homem dos Ratos, de 1909. Nele, em meio às considerações sobre o tipo 

de mecanismo de defesa envolvido na neurose obsessiva, a propósito do esquecimento 

seletivo de certos acontecimentos, ao precisar que o obsessivo possui dois tipos de 

conhecimentos, Freud evoca a pessoa de Schopenhauer. Vejamos o que diz a nota: 

 

[Por conseguinte, é preciso admitir que existem, numa neurose obsessiva, dois tipos 

de conhecimento, e afirmar, com toda justiça, que o paciente ‘conhece’ seus traumas, tanto 

quanto não os conhece. Isso porque ele os conhece desde que não os esqueceu, e não os 

conhece por não estar ciente de sua significação. Com a mesma frequência, isso também 

acontece na vida normal. Os garçons que costumavam servir a Schopenhauer no restaurante 

que este frequentava, em um determinado sentido o ‘conheciam’, numa época em que, de 

outra forma, ele não era conhecido, nem em Frankfurt nem fora de Frankfurt; mas eles não o 

‘conheciam’ no sentido em que, hoje, dizemos ‘conhecer’ Schopenhauer. (...)]. 261 

 

Paul-Laurent Assoun nos impulsiona, então, a admitir a presença constante do 

personagem Schopenhauer na mente de Freud que, por associação de ideias, é facilmente 

atualizada. Assoun nos fala que “nesse filósofo maldito, Freud identifica secretamente o 

reflexo do pária excluído da comunidade científica, que era ele.” 262 Ou seja, para Assoun, 

trata-se de uma clara identificação do pensador Freud com Schopenhauer, no que tange à 

solidão, enfrentada por ambos, decorrente da recusa na aceitação das ideias deles pela 

comunidade científica, da época específica de cada um deles, banhada pelo racionalismo: 

                                                            
259 Sigmund FREUD, Projeto para uma psicologia científica, p. 422. 
260 Idem, Ibid., p. 445. 
261 Idem, Notas sobre um caso de neurose obsessiva, p. 199. 
262 Paul-Laurent ASSOUN, Freud: a filosofia e os filósofos, p. 172. 
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Na realidade, é o “solitário de Frankfurt” 263 que é evocado aqui e que, a partir de 

1831, e durante uns vinte anos, conheceu uma existência e produziu uma obra, quase 

totalmente desconhecidas. O que surpreende Freud é a dissonância entre o homem e seu 

tempo, entre a certeza da importância da mensagem e a incompreensão do século. Ora, essa 

simpatia repousa num mecanismo de identificação notável entre “o solitário de Frankfurt” e “o 

solitário de Viena”, o próprio Freud no período dos inícios da psicanálise, tal como ele se 

evoca na Selbstdarstellung: “Durante mais de uma década depois de separar-me de Breuer, 

não tive nenhum discípulo. Encontrava-me isolado. Em Viena, evitavam-me, o estrangeiro 

nada conhecia de mim.” 264 

 

Assoun ainda acrescenta que está em jogo um parentesco ideológico, em que Freud e 

Schopenhauer são os sujeitos e emissários, com mais ou menos um século de intervalo, de 

uma verdade fundamental que, por seu conteúdo, inflige uma ferida ao narcisismo humano, e 

os condenam a uma espécie de maldição ideológica. Vejamos a seguir como se desenvolve 

esse parentesco. 

A primeira citação de Schopenhauer por Freud já comparece em um de seus textos 

iniciais, o célebre A interpretação dos sonhos, de 1900. Ao refletir sobre as origens dos 

sonhos, Freud atesta a colaboração decisiva do pensamento de Schopenhauer ao dizer: 

 

A linha de argumentação desenvolvida pelo filósofo Schopenhauer, em 1851, exerceu 

decisiva influência em grande parte dos escritores. Nosso quadro do universo, segundo seu 

ponto de vista, é alcançado por nosso intelecto tomando-se as impressões que estão ligadas a 

ele e remodelando-as sob as formas de tempo, espaço e causalidade. Durante o dia, os 

estímulos do interior do organismo, do sistema nervoso simpático, exercem, no máximo, um 

efeito inconsciente sobre o nosso estado de espírito. Mas, à noite, quando não estamos mais 

ensurdecidos pelas impressões do dia, as que surgem de dentro são capazes de atrair atenção – 

do mesmo modo que, à noite, podemos ouvir o sussurrar de um regato que é abafado pelos 

ruídos do dia. Mas, como irá o intelecto reagir a esses estímulos, senão executando sua própria 

função peculiar sobre eles? Os estímulos são, em consequência, remodelados em formas que 

ocupam espaço e tempo e obedecem às regras da casualidade e assim surgem os sonhos [cf. 

Schopenhauer, 1862, 1, 249 ss.]. 265  

 

                                                            
263 Schopenhauer viveu em Frankfurt de 1831 até sua morte em 1860. 
264 Paul-Laurent ASSOUN, Freud: a filosofia e os filósofos, p. 172. 
265 Sigmund FREUD, A interpretação dos sonhos, p. 38. 
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Essa citação tem o privilégio de revelar o lugar de importância ocupado pelo sonho no 

pensamento de Schopenhauer, lugar sempre renegado pelo racionalismo ocidental.  

Schopenhauer, ao afirmar que “temos sonhos”, se indaga não só se “não seria toda a 

vida um sonho?”, como também, indaga se haveria “um critério seguro para distinguir o 

sonho da realidade, os fantasmas dos objetos reais?” 266 Schopenhauer nos responde que 

“sonho e realidade fluem conjuntamente, confundindo-se” e, assim, traz bastante próximo de 

nós “o parentesco íntimo entre vida e sonho.” 267  

Em seguida, Schopenhauer cita várias passagens poéticas consonantes com seu 

pensamento. Cita Píndaro: “O homem é o sonho de uma sombra”, e Sófocles que no verso 

125 de Ajax declama: “Vejo que nós, viventes, nada somos senão figuras ilusórias, imagens 

de sombras fugidias.” Ao lado deles, Shakespeare, em A tempestade: “Somos feitos do 

mesmo estofo que os sonhos, e a nossa breve vida está rodeada de um sono.” Por fim, cita 

Calderón de la Barca que, tão profundamente imbuído da mesma visão, a expressa, por assim 

dizer, através de um drama metafísico intitulado: “A vida é sonho.” 268 

Após essas passagens, Schopenhauer metaforiza que “a vida e os sonhos são folhas de 

um mesmo livro. A leitura encadeada se chama vida real” e prossegue: 

 

Quando, porém, finda a hora da leitura habitual – o dia – e chega o tempo de descanso 

e recuperação, ainda folheamos com frequência descontraídos, sem ordem e encadeamento, 

ora uma folha aqui, ora outra ali. Muitas vezes se trata de uma folha já lida, outras de uma 

desconhecida, mas sempre folhas do mesmo livro. Uma folha lida assim isoladamente se 

encontra de fato fora do encadeamento com a leitura consistente e sequencial do livro; todavia, 

não temos aí algo de muito discrepante, caso se pense que também o todo da leitura 

consistente e sequencial começa e termina, do mesmo modo, ao sabor do momento e, por isso, 

pode ser vista simplesmente como uma grande folha isolada. 269 

 

Schopenhauer termina por dizer que “somos obrigados a conceder aos poetas que a 

vida é um longo sonho.” 270 Freud vislumbra aí o princípio de continuidade entre o sonho e a 

realidade. 

                                                            
266 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 59. 
267 Idem, Ibid., p. 60. 
268 As traduções das passagens poéticas são de Jair Barbosa. Cf. Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, pp. 60-
61. 
269 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 61.  
270 Idem, Ibid., p. 61. 
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É, também, por meio da teoria do recalque que podemos evidenciar mais um 

parentesco entre Schopenhauer e Freud, e o confronto entre a metafísica e a metapsicologia.  

No texto “A história do movimento psicanalítico”, de 1914, em que há o registro da 

teoria do recalque como a pedra angular sobre a qual repousa a estrutura da psicanálise, Freud 

acaba, após hesitação, por designar Schopenhauer como seu precursor nessa teorização: 

 

A teoria do recalque sem dúvida alguma ocorreu-me independentemente de qualquer 

outra fonte; não sei de nenhuma impressão externa que me pudesse tê-la sugerido, e por muito 

tempo imaginei que fosse inteiramente original, até que Otto Rank (1911a) nos mostrou um 

trecho da obra de Schopenhauer World as Will and idea na qual o filósofo procura dar uma 

explicação da loucura. O que ele diz sobre a luta contra a aceitação da parte dolorosa da 

realidade coincide tão exatamente com o meu conceito de repressão que, mais uma vez, devo a 

chance de fazer uma descoberta ao fato de não ser uma pessoa muito lida. (...) Tive, portanto, 

de me preparar – e com satisfação – para renunciar a qualquer pretensão de prioridade nos 

muitos casos em que a investigação psicanalítica laboriosa pode apenas confirmar as verdades 

que o filósofo reconheceu por intuição. 271  

 

De fato, desde os primeiros estudos sobre histeria, em 1895, Freud percorre o 

mecanismo do recalque, porém, o estabelecimento do estatuto metapsicológico desse conceito 

ocorre, somente, em 1915, nos Artigos sobre metapsicologia.  

A seguir, elencaremos alguns legados declarados por Freud em alguns de seus artigos 

cujos temas são pertinentes para nossa pesquisa sobre a influência das ideias 

schopenhauerianas na elaboração da teoria das pulsões em Freud, em que a pulsão de morte 

ocupa o lugar trágico, por excelência. 

A teoria das pulsões de Freud ocupa um lugar privilegiado na psicanálise e nos remete 

ao centro da atividade criadora de Freud, àquilo que nele há de mais inovador, mais 

perturbador e de ruptura com os saberes de sua época.  

No texto Ansiedade e vida pulsional, a XXXII das Novas conferências introdutórias, 

de 1933, quinze anos após ter proferido as Conferências Introdutórias, Freud traz inovações 

teóricas e aprofundamentos metapsicológicos. Nele, o autor faz uma afirmação acerca do 

estatuto e do lugar fundamental que a teoria das pulsões ocupa em seu pensamento 

considerada como uma mitologia: 

 

                                                            
271 Sigmund FREUD, A história do movimento psicanalítico, pp. 25-26. 
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A teoria das pulsões é, por assim dizer, nossa mitologia. As pulsões são entidades 

míticas, magníficas na sua indeterminação. Em nosso trabalho, nós não podemos desprezá-las 

um só instante, porém nós nunca estamos seguros de vê-las claramente. 272  

 

Assim, na esfera pulsional, tal como em todo mito, não se trata de encontrar um 

referente empírico que a ela corresponda adequadamente e que seja objetivamente dado.  

No prefácio à quarta edição dos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, texto de 

1905, Freud enfatiza o papel desempenhado pela sexualidade na vida psíquica, inclusive na da 

criança de tenra idade, o que custou a ele a acusação à psicanálise de pansexualismo. Essa 

acusação é interpretada, por Freud, como resistência à inovação do lugar central dado à 

sexualidade em sua teoria.  

Nesse texto Freud já reconhece em Schopenhauer seu precursor nessas ideias: 

 

Contudo, precisamos ainda ter em mente que muito do que este livro contém – sua 

insistência sobre a importância da sexualidade em todas as realizações humanas e a tentativa 

que faz para ampliar o conceito de sexualidade – forneceu, desde o início, os mais fortes 

pretextos da resistência contra a psicanálise. Certas pessoas chegaram ao extremo, em sua 

busca de termos pomposos e de fácil aceitação, de mencionar o ‘pan-sexualismo’ da 

psicanálise e de acusá-la levianamente de ‘tudo’ explicar pelo sexo. Isto poderia nos espantar 

se nos fosse possível esquecer como os fatores emocionais tornam as pessoas confusas e 

esquecidas. Pois já faz muito tempo que Arthur Schopenhauer, o filósofo, mostrou à 

humanidade o quanto suas atividades são determinadas pelos impulsos sexuais, no sentido 

comum da expressão. 273  

 

Para Schopenahuer, o primeiro objeto ou o objeto imediato é o nosso próprio corpo, ou 

seja, a partir de minha noção de eu é que eu represento o mundo. O ser humano não se 

encontra no mundo como um sujeito sem corpo, mas pelo contrário, o indivíduo habita um 

corpo que é comandado pela Vontade. Assim, o conhecimento do sujeito é intermediado pelo 

seu corpo e esse corpo é o ponto de partida da intuição, isto é, o conhecimento se dá por meio 

de uma apreensão imediata.  

Essa operação coloca a intuição como base do sistema de pensamento de 

Schopenhauer, o que marca uma diferença com os idealistas de sua época. 

                                                            
272 Sigmund FREUD, Novas conferências introdutórias, p. 119. 
273 Idem, Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, p. 134. 
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Schopenhauer enfatiza, insistentemente, ao longo de sua obra, que “A Vontade em si 

é, absolutamente, livre e se auto determina por inteiro, não havendo lei alguma para ela” 274, 

ou seja, a Vontade é soberana sobre a razão: “A Vontade, // como coisa-em-si, está tão pouco 

submetida ao princípio de razão quanto o sujeito do conhecimento, que definitivamente, numa 

certa perspectiva, é a Vontade mesma ou sua exteriorização.” 275 

Para Schopenhauer, as formas racionais de consciência não passam de aparências e a 

essência de todas as coisas é alheia à razão: “A consciência é a mera superfície de nossa 

mente, da qual, como da terra, não conhecemos o interior, mas apenas a crosta.” 276 Assim, o 

inconsciente apresenta um papel fundamental na filosofia de Schopenhauer.  

Para saciar seu desejo, a vontade ávida de vida se objetiva segundo esse princípio, 

espalhando-se em miríades de parcelas que constituiriam o mundo dos fenômenos, incluídos 

aí o espaço e o tempo. Mesmo o minúsculo e mais isolado desses fragmentos seriam produto 

e expressão da vontade – sua objetivação no espaço e no tempo.  

Para Schopenahuer “querer ou não querer é a grande questão” 277 da vida: 

 

(...) E de tal maneira, que em geral procuraremos conhecer o que a Vontade mesma, 

que em toda parte é a essência íntima desta vida, vem a ser em sua afirmação; que tipo de 

satisfação ela obtém daí e até onde vai, sim, até que ponto ela pode satisfazer-se; numa 

palavra, qual deve ser em geral e no essencial o seu estado neste mundo que lhe pertence em 

todos os aspectos? 278 

 

No texto Uma dificuldade no caminho da psicanálise, Freud designa o filósofo 

Schopenhauer como aquele que, pela primeira vez, não só reconhece a Vontade inconsciente, 

que Freud equipara textualmente às pulsões da psicanálise, como também anuncia aos homens 

o seu ser sexual, ao ressaltar a importância dos impulsos sexuais: 

 

Provavelmente muito poucas pessoas podem ter compreendido o significado, para a 

ciência e para a vida, do reconhecimento dos processos mentais inconscientes. Não foi, no 

entanto, a psicanálise, apressemo-nos a acrescentar, que deu esse primeiro passo. Há filósofos 

famosos que podem ser citados como precursores – acima de todos, o grande pensador 

                                                            
274 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 370. 
275 Idem, Ibid., p. 363. 
276 Idem, Ibid, p. 368. 
277 Idem, Ibid, p. 397. 
278 Idem, Ibid, p. 398. 
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Schopenhauer, cuja ‘Vontade’ inconsciente equivale às pulsões mentais da psicanálise. Foi 

esse mesmo pensador, ademais, que, em palavras de inesquecível impacto, advertiu a 

humanidade quanto à importância, ainda tão subestimada pela espécie humana, da sua ânsia 

sexual. A psicanálise tem apenas a vantagem de não haver afirmado essas duas propostas tão 

penosas para o narcisismo – a importância psíquica da sexualidade e a inconsciência da vida 

mental – sobre uma base abstrata, mas demonstrou-as em questões que tocam pessoalmente 

cada indivíduo e o forçam a assumir alguma atitude em relação a esses problemas. É somente 

por esse motivo, no entanto, que atrai sobre si a aversão e as resistências que ainda se detêm, 

com pavor, diante do nome do grande filósofo. 279  

 

Para Schopenhauer, a Vontade tem seu foco nos órgãos genitais, e o intelecto no 

cérebro. Essa topologia indica a gênese sexual da Vontade ou, pelo menos, sua manifestação 

como sexualidade, conforme nos esclarece Maria Lúcia Cacciola: “Mas, se isso não é 

suficiente para indicar tal caráter, o fato de Schopenhauer chamar a vontade de querer-viver, 

assimilando-a a atividade da espécie para perpetuar-se, denota de imediato o seu caráter de 

impulso sexual.” 280 

Schopenhauer, na Metafísica do amor, explica o sentimento amoroso como uma 

atração entre os sexos movida pela Vontade, que destina à procriação e à perpetuação da 

espécie. No ato amoroso os indivíduos são completamente submetidos pelo querer-viver e 

estão iludidos por ele no que se refere à liberdade de escolha do parceiro. O comando se 

origina da espécie, que escolhe o par ideal para gerar seu representante mais adequado. É, 

portanto, a sexualidade que dirige o indivíduo e cabe ao intelecto, por meio de suas 

representações, a tarefa de enobrecer os sentimentos, em nome da exigência da espécie 281. 

Se, para Schopenhauer, na esfera humana, a Vontade e a sexualidade são conceitos 

que se recobrem e tomam a dianteira sobre os processos racionais, podemos dizer que o autor 

não pensa a sexualidade de forma redutora. Cacciola afirma que em Schopenhauer “a 

sexualidade expande-se e amolda-se nas várias manifestações da vida afetiva e intelectual.” 
282 

Mas, se a Vontade é um dos lados do mundo, é só no organismo vivo que ela se 

manifesta como sexualidade. No mundo orgânico, ela se manifesta como forças que dominam 

a matéria, forças mecânicas, químicas e elétricas. 

                                                            
279 Sigmund FREUD, Uma dificuldade no caminho da psicanálise, pp. 178-179. 
280 Maria Lúcia CACCIOLA, A Vontade e a pulsão em Schopenhauer, p. 58. 
281 Cf. Arthur SCHOPENHAUER, Metafísica do amor, metafísica da morte, p. 10. 
282 Maria Lúcia CACCIOLA, A Vontade e a pulsão em Schopenhauer, p. 59. 
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O sistema filosófico de Schopenhauer consiste, então, numa única, terrível e profunda 

verdade: o mundo é autoconhecimento da Vontade. É uma espécie de verdade matriz, pois a 

partir dela tudo no mundo é derivado. O mundo é, então, espelho da Vontade, ou o espelho 

diante do qual a Vontade toma consciência de si mesma. 

Freud, em Além do princípio do prazer, ao discutir a concepção dualista da vida 

pulsional, diz encontrar abrigo na baía da filosofia de Schopenhauer: 

 

Detenhamo-nos por um momento nessa concepção notadamente dualista da vida 

pulsional. De acordo com a teoria de E. Hering, na substância viva operam ininterruptamente 

dois tipos de processos, em direções opostas – uns construtivos, anabólicos, os outros 

destrutivos, catabólicos. Podemos ousar reconhecer, nessas duas direções dos processos vitais, 

a atividade de nossos dois movimentos pulsionais, das pulsões de vida e das pulsões de morte? 

E, há outra coisa que não podemos ignorar: que inadvertidamente adentramos o porto da 

filosofia de Schopenhauer, para quem a morte é “o autêntico resultado” e, portanto, o objetivo 

da vida, enquanto a pulsão sexual (sexualtrieb) é a encarnação da vontade de vida. 283  

 

Desta forma, Freud explicita a influência da filosofia de Schopenhauer sobre a 

constituição de sua visão dualística da vida pulsional, e reconhece a existência da pulsão 

sexual, de vida, e da pulsão de morte no pensamento de Schopenhauer.  

Lebrun esclarece que as ideias de Schopenhauer pairavam na atmosfera de Viena na 

época de Freud, e que a leitura de seu pensamento “foi frutífera, e Freud homenageia 

Schopenhauer, por ter sido capaz de ver que “a pulsão sexual representa a encarnação da 

vontade de viver.” 284 O que é mera justiça, pois o Eros freudiano já está em ampla medida 

presente n’O mundo como vontade e representação.” 285  

Para Lebrun, a citação de Schopenhauer a seguir representa “a sua certidão de 

nascimento” 286: 

 

O instinto sexual é a substância da vontade de viver e representa a sua concentração. 

Assim, chamei justamente as partes genitais de foco da vontade. Mais, até pode-se dizer que o 

homem é um instinto sexual que tomou corpo... só este instinto liga e perpetua o conjunto dos 

seus fenômenos. Sem dúvida, a vontade de viver manifesta-se inicialmente enquanto esforço 

                                                            
283 Sigmund FREUD, Além do princípio do prazer, pp. 219-220. 
284 Gérard LEBRUN, Passeios ao léu, p. 91. 
285 Idem, Ibid, p. 91. 
286 Idem, Ibid, p. 91. 
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para a conservação do indivíduo; mas aí se trata apenas de um degrau no esforço para a 

conservação da espécie. 287 

 

Lebrun diz que “ninguém, mais que Schopenhauer normaliza a ideia de uma crueldade 

legítima que Eros, o gênio da espécie, exerce sobre vocês e sobre mim, seus súditos.” 288 

Acompanhemos novamente a citação de Schopenhauer por Lebrun: 

 

Com efeito, em toda a parte o gênio da espécie está em guerra com os gênios 

protetores dos indivíduos: é o seu perseguidor e inimigo, sempre disposto a destruir 

implacavelmente a felicidade pessoal para garantir o cumprimento dos seus desígnios (...). A 

razão é que a espécie, sede raiz do nosso ser visível, tem sobre nós um direito mais íntimo e 

antigo do que o indivíduo (...). 289 

 

Ao estabelecer uma analogia entre a metafísica de Schopenhauer e a metapsicologia de 

Freud, Lebrun explicita que “Freud, é verdade, não profere este discurso extremo. Mas, nem 

por isso o essencial da metafísica de Schopenhauer deixou de passar para a metapsicologia: 

aqui, ali, os indivíduos são apenas crispações efêmeras na superfície do “gérmen” imortal.” 290 

Seguindo nosso cotejamento, em nota de rodapé de Além do princípio do prazer 

identificamos o texto “Sobre a aparente intencionalidade no destino do indivíduo”, de 

Schopenhauer. Nele, o autor defende a ideia de que o querer controla, em última análise, a 

vida do indivíduo. Segundo Cacciola, neste texto Schopenhauer diz que “do mesmo modo 

como cada um é o secreto diretor do teatro de seus sonhos então, por analogia, é também 

possível que venha por fim do querer o destino que controla o curso real de nossas vidas.” 291 

Cacciola aponta que essa hipótese é possível, para o filósofo, se considerarmos o resultado 

principal de sua filosofia: “O querer que vive e luta em cada indivíduo.” 292  

Ora, prossegue a autora, esse querer, que aparece como destino, opera a partir de uma 

região que está além de nossa consciência individual que representa, e é esse querer o âmago 

e a essência em si do homem.  

                                                            
287 Apud Gérard LEBRUN, Passeios ao léu, p. 91. 
288 Gérard LEBRUN, Passeios ao léu, p. 91. 
289 Apud Gérard LEBRUN, Passeios ao léu, pp. 91-92. 
290 Gérard LEBRUN, Passeios ao léu, p. 92. 
291 Apud Maria Lúcia CACCIOLA, A Vontade e a pulsão em Schopenhauer, p. 54. 
292 Idem, Ibid., p. 54. 
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Além disso, esse querer se manifesta no curso do mundo, por meio de seus fenômenos, 

porém “cada homem contém aquela vontade de viver de um modo bem individual e único, 

como um ato individualizado dela.” 293 É, exatamente, nesse ponto, salienta Cacciola, que 

Schopenhauer conclui que a morte é o alvo final da existência temporal do indivíduo, que 

resulta do afastamento da vontade de viver. Ou seja, seremos todos conduzidos à morte, cada 

um a sua maneira individual e, muitas vezes, “aos poucos, por amplos desvios.” 294 De um 

lado, prazer e felicidade trabalham contra esse alvo, mas, de outro, infelicidade e sofrimento, 

inevitavelmente intricados em cada vida, trabalham a seu favor. 

Desta forma, Cacciola nos diz que a morte é uma crisis no pensamento 

schopenhaueriano: 

 

Assim, este guia que Schopenhauer qualifica como invisível e que se anuncia apenas 

como aparência duvidosa nos conduz à morte como resultado final. Na hora da morte 

irrompem e lutam todas as potências ocultas que determinam o destino do homem. E por isso 

a morte é, para o filósofo, uma crisis no sentido mais forte da palavra. 295 

 

Este é o destino do homem “conduzido à morte por forças que se enraízam nele 

próprio.” 296  

Já vimos que, em Schopenhauer, o mundo é considerado ora como representação, ora 

como Vontade. Como representação, que é a aparência, o mundo é representação de um 

sujeito. Do ponto de vista da Vontade, a representação está a ela submetida. E, vimos, 

também, que a vontade humana pode ser parcialmente conhecida. 

E, além disso, afirmamos que a Vontade, para Schopenhauer, é sem fundamento, 

grundlos, em contraposição ao condicionamento dos fenômenos ou representações 

submetidos ao princípio de razão; é um ímpeto, drang, cego, que não admite qualquer 

finalidade. Então, como tal, podemos encontrar aqui uma correspondência entre a Vontade e a 

pulsão freudiana. 

Por um lado, essa Vontade é somente em parte desconhecida, pois ao se manifestar 

diretamente no corpo, ela se dá a conhecer por meio dos atos dele que são os atos da Vontade. 

Ao mesmo tempo, por outro lado, a Vontade é somente em parte conhecida, pois se manifesta 

no tempo e sua atividade, como instância metafísica, é captada somente por meio da 
                                                            
293 Apud Maria Lúcia CACCIOLA, A Vontade e a pulsão em Schopenhauer, p. 54. 
294 Idem, Ibid., p. 54. 
295 Idem, Ibid., p. 54. 
296 Maria Lúcia CACCIOLA, A Vontade e a pulsão em Schopenhauer, p. 54. 
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experiência que cada um tem de seu próprio corpo, o que conduz a um conhecimento apenas 

de modo imperfeito. 

No artigo As resistências à psicanálise, de 1924, Freud retoma a acusação de 

pansexualismo e discorre sobre a reação primitiva contra algo novo, no caso, as ideias 

psicanalíticas, em especial, os processos psíquicos inconscientes e a ampliação do papel da 

sexualidade, incluída aí a sexualidade infantil, sobre o psiquismo.  

Nesse texto, Freud levanta, também, a resistência da maioria dos filósofos as suas 

ideias pelo fato deles admitirem o psiquismo restrito à esfera da consciência. Porém, Freud 

diferencia a posição de Schopenhauer e reafirma a contribuição precursora desse filósofo não 

só no âmbito dos processos psíquicos inconscientes, como também no alcance do seu conceito 

de sexualidade que não se reduz à “concepção estreita de uma sexualidade genital e 

procriadora.” 297 Vejamos o que Freud declara: 

 

A significação incomparável da vida sexual havia sido proclamada pelo filósofo 

Schopenhauer em uma passagem intensamente marcante.298 Ademais. Aquilo que a 

psicanálise chamou de sexualidade não era em absoluto idêntico ao impulso no sentido de uma 

união dos dois sexos ou no sentido de produzir uma sensação prazerosa dos órgãos genitais; 

tinha muito mais semelhança com o Eros, que tudo inclui e tudo preserva, do Banquete de 

Platão. 

Os opositores da psicanálise esqueceram, contudo, seus precursores; caíram sobre ela 

como se houvesse cometido uma agressão à dignidade da raça humana. Acusam-na de 

‘pansexualismo’, embora a teoria psicanalítica das pulsões tivesse sido sempre estritamente 

dualista e em tempo algum deixasse de reconhecer, juntamente com as pulsões sexuais, outras 

a que realmente atribuiu força suficiente para suprimir as pulsões sexuais. (Essas forças 

mutuamente opostas foram inicialmente descritas como as pulsões sexuais e as pulsões do 

ego. Um desenvolvimento teórico posterior transformou-as em Eros e pulsão de morte ou 

destruição). 299  

 

A palavra marcante contida na citação acima é acompanhada, no texto freudiano, de 

uma nota de rodapé que nos envia para um outro artigo no mesmo livro, ou seja, o Apêndice: 

Extrato de O mundo como Vontade e como representação. Nele, consta que Freud alude, 

algumas vezes, especificamente a ‘uma passagem intensamente comovente’ ou, a ‘palavras de 
                                                            
297 Paul-Laurent ASSOUN, Freud: a filosofia e os filósofos, pp. 182-183. 
298 Nota de rodapé: [Ver Apêndice, pág. 277, adiante.]. In Sigmund FREUD, As resistências à psicanálise, p. 
270. 
299 Sigmund FREUD, As resistências à psicanálise, pp. 270-271. 
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inesquecível impressividade’, embora em parte alguma cite a referida passagem, ou indique 

sua fonte nos escritos de Schopenhauer. Cogita-se, também, nesse extrato, a ideia de que 

parece muito provável que Freud tivesse em mente a longa passagem que reproduziremos 

mais adiante.  

Imediatamente antes do ponto em que iniciaremos a citação, Schopenhauer em seu 

livro debate o caráter do desejo sexual e declara ser ele diferente de qualquer outro desejo: 

“(...) ele não é apenas o mais forte, é, porém, mesmo especificamente, de um tipo mais 

poderoso que qualquer outro.” 300  

Em seguida, Schopenhauer fornece exemplos do reconhecimento concedido a essa 

força, na Antiguidade, e prossegue com a suposta passagem a que Freud, talvez, tenha feito 

alusão. Pedimos desculpas pela longa citação: 

 

A tudo isto corresponde o importante rôle que a relação dos sexos desempenha no 

mundo dos homens, onde ela é realmente o invisível ponto central de toda ação e conduta, e se 

deixa entrever em toda parte, apesar de todos os véus que lhe são lançados por cima. Ela é a 

causa da guerra e o fim da paz, a base do que é sério e o alvo da zombaria, a inexaurível fonte 

do espírito, a chave para todas as alusões e o significado de toadas as insinuações misteriosas, 

de todas as ofertas não enunciadas e de todos os olhares furtivos, a meditação diária do jovem 

e, amiúde, também a do velho, o pensamento de todas as horas do libertino e, mesmo contra 

sua vontade, a imaginação constantemente recorrente do casto, o material sempre pronto para 

um chiste, devido exatamente à profunda seriedade que jaz em seus fundamentos. É contudo, 

o elemento picante e o chiste da vida que a preocupação principal de todos os homens seja 

secretamente perseguida e ostensivamente ignorada, tanto quanto possível. Em realidade, 

porém, nós a vemos a todo momento sentar-se, como verdadeira senhora hereditária do 

mundo, na plenitude de sua própria força, em seu trono ancestral, e desde lá, olhando para 

baixo, com miradas desdenhosas, a rir dos preparativos que foram efetuados para amarrá-la, 

aprisioná-la ou, pelo menos, limitá-la, e, onde quer que possível, mantê-la oculta ou mesmo 

dominá-la de tal forma que pareça apenas como um interesse secundário, subordinado, da 

vida. Tudo isso, porém, concorda com o fato de a paixão sexual 301 ser o ponto central da 

vontade de viver, e, consequentemente, a concentração de todo desejo; portanto, no texto, 

chamei os órgãos genitais de foco da vontade. Em verdade, pode-se dizer que o homem é 

desejo sexual concreto, pois sua origem é um ato de cópula e seu desejo dos desejos, um ato 

de cópula, e somente essa tendência perpetua e mantém unida toda a sua existência 

                                                            
300 Sigmund FREUD, As resistências à psicanálise, pp. 277-278. 
301 Nota de rodapé: [‘Geschlechtstrieb’ no original, palavra que, quando utilizada por Freud, é traduzida por 
‘pulsão sexual’ na Standard Edition.]. In Sigmund FREUD, As resistências à psicanálise, p. 278. 
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fenomênica. A vontade de viver manifesta-se primariamente, com efeito, como um esforço de 

sustentar o indivíduo; contudo, isso constitui apenas um passo para o esforço de sustentar a 

espécie, e o último esforço tem de ser mais poderoso em proporção, na medida em que a vida 

da espécie ultrapassa a do indivíduo em duração, extensão e valor. A paixão sexual, portanto, 

é a mais perfeita manifestação da vontade de viver, seu tipo mais distintamente Express; e a 

origem do indivíduo nela e sua primazia sobre todos os outros desejos do homem natural estão 

em completo acordo com isso. 302 

 

Em O mal-estar na civilização Freud radicaliza sua teorização acerca do trágico como 

constituinte fundamental do sujeito, ao enfatizar um mal-estar que lhe é estrutural, e não 

conjuntural, já que é no contexto da cultura que se acirram os conflitos entre suas demandas e 

as da pulsão. É, neste mesmo texto, que Freud coloca o conceito de desamparo como papel 

estratégico de sua metapsicologia e enfatiza a condição trágica do homem em relação ao 

desamparo a partir do qual se constitui – modelo formulado na segunda tópica que introduz a 

noção de pulsão de morte. 

No texto Ansiedade e vida pulsional, a XXXII das Novas conferências introdutórias, 

de 1933, escrito, portanto, posteriormente a Além do princípio do prazer e a O mal-estar na 

civilização, Freud faz menção à filosofia schopenhaueriana, ao refletir sobre a característica 

conservadora da pulsão de autodestruição. Freud coloca duas indagações: a primeira, como a 

característica conservadora das pulsões poderia nos auxiliar na compreensão de nossa 

destrutividade? e, a segunda, qual seria o estado anterior que a pulsão de morte visaria a 

restabelecer?  

Para respondê-las, Freud desenvolve sua teoria de que as pulsões eróticas trabalham 

para a constituição de unidades cada vez maiores, culminando com a própria sociedade 

humana como um todo, ao passo que as pulsões de morte se opõem às pulsões eróticas e 

procuram desfazer suas construções: 

 

Se, é verdade que – em alguma época incomensuravelmente remota e de um modo 

irrepresentável – a vida se originou da matéria inorgânica, então, de acordo com nossa 

suposição, deve ter surgido uma pulsão que procurou eliminar a vida novamente e restabelecer 

o estado inorgânico. Se, reconhecemos nessa pulsão a autodestruição de nossa hipótese, 

podemos considerar a autodestruição como expressão de uma pulsão de morte que não pode 

deixar de estar presente em todo processo vital. Ora, as pulsões, nas quais acreditamos, 

                                                            
302 Suplementos ao Quarto Livro de O mundo . Capítulo XLII, ‘A vida da espécie’ [‘Leben der Gattung’]. In 
Sigmund FREUD, As resistências à psicanálise, p. 277. 



 

  346

dividem-se em dois grandes grupos – as pulsões eróticas, que buscam acumular cada vez mais 

substância viva em unidades cada vez maiores, e as pulsões de morte, que se opõem a essa 

tendência e levam o que está vivo a um estado inorgânico. Da ação concorrente e antagônica 

entre essas duas pulsões procedem os fenômenos da vida que chegam ao seu fim com a morte. 
303 

 

Em seguida, Freud se inquieta porque um pensador tão audaz como Schopenhauer não 

poderia ter feito uma descoberta que seria confirmada pela pesquisa científica?: 

 

Talvez os senhores venham a sacudir os ombros e dizer: “Isso não é ciência natural, é 

filosofia de Schopenhauer!” Mas, senhoras e senhores, porque um pensador ousado não 

poderia ter entrevisto algo que depois se confirma por intermédio de uma pesquisa séria e 

laboriosa? 304 

 

No entanto, logo em seguida, Freud relativiza essa aproximação e sentencia: 

 

E mais, o que estamos dizendo não é nem mesmo Schopenhauer autêntico. Não 

estamos afirmando que a morte é o único objetivo da vida; não estamos desprezando o fato de 

que existe vida, assim como existe morte. Reconhecemos duas pulsões fundamentais e 

atribuímos a cada uma delas a sua própria finalidade. Como ambas se mesclam no processo de 

viver e como a pulsão de morte é posta a serviço dos propósitos de Eros, sobretudo, em sua 

volta para o exterior como agressividade – são problemas que ficam postos para a investigação 

futura. 305 

 

Barboza, ao nos lembrar da presença do monismo da Vontade, faz um esclarecimento 

a respeito dessa relativização operada por Freud: 

 

De fato, para Schopenhauer não existem dois impulsos autônomos que jogam entre si 

para constituir o mundo, mas apenas a Vontade de vida é o mais real dos objetos, e o jogo 

entre vida e morte é emanação dela – é o chamado monismo da Vontade. E aquele jogo, 

enquanto fenômeno no espaço e no tempo vinculados pela causalidade, é uma aparência não-

essencial, é uma grande ilusão. 306 

                                                            
303 Sigmund FREUD, Novas conferências introdutórias, pp. 133-134. 
304 Idem, Ibid., p. 134. 
305 Idem, Ibid., p. 134. 
306 Jair BARBOZA, Prefácio: Uma filosofia do consolo, p. XXII.  
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Cacciola nos propõe que, para um esclarecimento dessa descoberta de Schopenhauer 

citada por Freud, lancemos mão das ideias schopenhauerianas sobre a “história natural”. Para 

tanto, seguiremos os passos de Cacciola: 

 

A saber, para Schopenhauer a Vontade manifesta-se no mundo, de modo imediato, por 

Ideias que se escalonam em graus. No grau inferior estaria a matéria inanimada e nela a 

Vontade se expressaria como forças mecânicas, elétricas e químicas. No mundo animado, 

plantas e animais, que corresponde a um grau superior da Vontade, a uma ideia mais 

completa, expressar-se-ia por meio de outras forças, irredutíveis às primeiras. É nesse âmbito 

que se dá a luta entre os fenômenos (as forças) para se apossarem de uma determinada 

matéria. 307 

 

Cacciola ainda prossegue: 

 

As Ideias mais perfeitas surgem, pois, sobre o triunfo das mais imperfeitas, cuja 

essência, no entanto, é mantida num modo subordinado; a forma inferior está presente, apesar 

de escravizada. Assim, no organismo, ao lado da forma superior que se objetiva, mantêm-se 

outras ideias inferiores, manifestando-se em atividades físicas e químicas. É a hipótese do 

conflito que explica a tendência da Vontade para graus superiores de objetivação. Ao mesmo 

tempo, a resistência das formas vencidas indica a perpetuação do combate e o caráter 

provisório da vitória. No organismo, grau mais elevado de objetivação da vontade, os graus 

mais inferiores continuam atuando, já que têm direitos anteriores à mesma matéria. Eis por 

que há alternância entre saúde e doença, sendo esta a interrupção do sentimento de bem-estar 

próprio à primeira. A saúde expressa o domínio sobre as forças físicas e químicas e a doença é 

um estado que se explica pela resistência dessas forças ao grau superior de objetivação da 

vontade. Também a fadiga provém do esforço do organismo em dominar as forças naturais 

elementares e o sono impõe-se como remédio. Por fim, a morte do organismo significa a 

vitória das forças naturais, próprias a um estágio inferior que se opões ao grau de objetivação 

da vontade que o organismo representa. É, pois o restabelecimento do estado inorgânico.308 

 

                                                            
307 Maria Lúcia CACCIOLA, A Vontade e a pulsão em Schopenhauer, p. 60. 
308 Apud Maria Lúcia CACCIOLA, A Vontade e a pulsão em Schopenhauer, p. 68. 
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Schopenhauer constata que “vemos por toda parte na natureza luta, combate e 

alternância da vitória e, a partir daí, reconhecemos mais claramente a desunião (Entzweiung) 

da vontade consigo mesma.” 309 

A introdução da discórdia no interior da Vontade provoca uma quebra em sua unidade 

fundamental, e a origem dessa partição é o fato de que a Vontade se objetiva num mundo. 

Portanto, o desfazimento da unidade originária da Vontade traz à tona o elemento de 

discórdia. 

As metafísicas do amor e da morte schopenhauerianas nos apresentam o decisivo jogo 

entre pulsão sexual, que tende a criar unidades orgânicas, expondo a Vontade cósmica numa 

miríade de seres complexos, e a morte, que põe fim temporal a esses fenômenos. Há aqui um 

parentesco entre os pensamentos de Freud e Schopenhauer na medida em que ambos postulam 

uma luta contínua entre vida e morte, entre Eros e Thanatos. 

Sobre as noções de metafísica do amor e de metafísica da morte Barboza nos fala: 

 

Com elas, pretende solidificar, por um lado, a concepção do amor sexual enquanto 

manifestação a mais direta da essência do mundo, a Vontade cega de vida, sedenta por 

excelência, por outro, a morte enquanto mero desaparecimento do organismo gerado no ato 

sexual, concernindo apenas ao fenômeno, não ao ser íntimo de cada particularidade. Em 

realidade, vida e morte, num jogo incessante, são emanações dessa única e mesma Vontade 

como coisa-em-si da qual o mundo multifacetado diante de nós é mero espelho. As 

metafísicas do amor e da morte apresentam-nos filosoficamente a trama conceitual do grande 

drama cósmico que é a existência, pois a Vontade é intrinsecamente uma autodiscórdia 

consigo mesma, o que faz do enredo dessa peça algo muitas vezes trágico, traduzido na 

famosa frase schopenhaueriana “toda vida é sofrimento.” 310 

 

Está posto, portanto, que o conflito permanente entre vida e morte presente no 

pensamento de Schopenhauer nos apresenta seu caráter trágico da existência.  

Barboza acrescenta que se trata de um pensamento trágico, no sentido aristotélico, 

conforme já apresentamos no primeiro capítulo: 

 

No entanto, embora o ponto de partida teórico do filósofo seja pessimista, o objetivo 

de suas exposições, por vezes demasiado cruas, é, por assim dizer, terapêutico, ou seja, trata-

se de um pensamento trágico no sentido aristotélico do termo. Aristóteles define a tragédia 
                                                            
309 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 408. 
310 Jair BARBOZA, Prefácio: Uma filosofia do consolo, pp. VII-VIII. 
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como encenação de uma ação de caráter elevado que, despertando o terror e a piedade, conduz 

à catarse dessas emoções, por ele consideradas ruins. Ora, a filosofia de Schopenhauer, ao 

conceber tragicamente a existência, coloca ao mesmo tempo como objetivo o provocar uma 

espécie de catarse diante dela.  

 

Cacciola enfatiza que, apesar do término último da vida individual ser a morte, a 

atitude afirmativa da vida tem sua independência naquelas pessoas capazes de lidar com a 

vida em suas vicissitudes: 

 

Ora, apesar da afirmação de Schopenhauer de que o resultado próprio da vida 

individual é a morte, como seu alvo natural, a afirmação do querer-viver contrapõe-se positiva 

e autonomamente à morte e à própria negação da Vontade. A atitude afirmativa guarda sua 

independência e especificidade para quem for capaz de aceitar a vida com todas suas 

vicissitudes, afirmando-a com e apesar delas – tal como no dizer-sim nietzschiano. 311 

 

No entanto, acrescenta a autora, não podemos desconsiderar que a proposta niilista de 

Schopenhauer – a negação da vontade –, é o ato ético, por excelência, em seu pensamento, e é 

o que marca o destino do santo e do asceta.  Nessas figuras encontramos a recusa do mal e do 

sofrimento, não por meio da morte individual, mas por meio de uma morte simbólica que 

aniquila o impulso de um querer jamais satisfeito.  

Cacciola ainda nos faz um comentário: 

 

Esse ato de exceção, única manifestação da liberdade na cadeia fenomênica, esse 

absoluto recomeçar, não significa porém que a tendência da natureza seja a da morte ou 

negação do querer. Ao contrário, o querer viver, em perpétuo conflito, afirma-se como 

impulso constante, mesmo às custas da vida individual. O interesse maior da Vontade é a 

conservação da espécie e não a do indivíduo e, se esta perece, nada mais faz que cumprir seu 

destino que é o ser parte de uma unidade mais abrangente. Este caráter unificador do querer-

viver nos evoca a própria tendência de Eros em Freud como “síntese do animado em unidades 

cada vez maiores.” 312 

 

                                                            
311 Maria Lúcia CACCIOLA, A Vontade e a pulsão em Schopenhauer, p. 66. 
312 Idem, Ibid., p. 62. 



 

  350

Voltando ao texto freudiano Ansiedade e vida instintual, vemos que Freud adverte, 

também, que a questão da extensão do elemento conservador das pulsões está ainda 

inacabada:  

 

Também a questão de saber se o caráter conservador não poderia pertencer a todas as 

pulsões, sem exceção; se também as pulsões eróticas não poderiam estar buscando reconstituir 

uma situação prévia, ao se empenharem por efetuar uma síntese de coisas vivas em unidades 

maiores – também essas questões devemos deixar sem respostas.313 

 

Assim, no vai e vem de concordâncias e discordâncias, podemos evidenciar a presença 

dos ecos da filosofia de Schopenhauer, que instaura em seu âmago o querer como impulso, no 

universo pulsional freudiano, embora Freud não pretendesse uma visão de mundo. 

Podemos então pensar que Schopenhauer, ao revolucionar o discurso filosófico, não só 

por meio da inversão da relação entre a razão e a vontade, como também pelo lugar central 

por ele atribuído ao corpo como querer, se dirige para o universo dos afetos e desejos 

humanos. 

 

 

3.3 Considerações 

 

 

Vimos que Freud tece uma série de considerações sobre o surgimento da violência no 

psiquismo, e sobre nós, seres humanos, com um destino inevitável de conflito, barbárie e 

sofrimento. 

A formulação freudiana do aparelho psíquico ressalta a importância da sexualidade, do 

inconsciente e da dinâmica pulsional – conflito entre as pulsões de vida e de morte – na 

constituição da subjetividade.  

O corpo psicanalítico não admite um caminho natural para a sexualidade humana, ou 

seja, não há uma maneira única de o sujeito satisfazer o seu desejo, o que confere ao humano 

a sina de estar sempre insatisfeito frente ao desejo. É em nome desses desvios que Freud fala 

em pulsão sexual, trieb, e não em instinto, instinkt, que é um padrão de comportamento, 

hereditariamente fixado, e que possui um objeto específico de satisfação, ao passo que trieb 

não implica nem em comportamento pré-formado e nem em objeto específico. 
                                                            
313 Sigmund FREUD, Ansiedade e vida pulsional, p. 134. 
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Nos Escritos, Lacan deixa claro que “a pulsão freudiana nada tem a ver com o 

instinto”, e a vincula à experiência do inconsciente e não à natureza, como diz: “A pulsão, tal 

como é construída por Freud a partir da experiência do inconsciente, proíbe ao pensamento 

psicologizante esse recurso ao instinto com que ele mascara sua ignorância, através de uma 

suposição de uma moral na natureza.” 314 

A pulsão, trieb, significa uma força germinativa, um impulso, impulsão, propulsão. É 

a forma originária do desejo. Poderíamos dizer que se trata de uma solidariedade estrutural 

entre a pulsão e o desejo. 

Vimos que um dos pressupostos da teoria psicanalítica é que o objeto absoluto, 

“aquele que tornaria possível a satisfação plena” 315, falta. Desta forma, o ser de que trata a 

psicanálise é marcado, ontologicamente, por um vazio, e “esta é a marca anti-metafísica da 

psicanálise.” 316 

A pulsão, mola propulsora do trabalho mental, se situa no limite entre o psíquico e o 

somático. Assim, o humano surge no ilimitado da fala, do simbólico diante dos limites e 

precariedade do corpo biológico. O corpo erógeno e sexuado é, por assim dizer, aberto, a 

partir dos órgãos do corpo biológico, que se tornam dispositivos de prazer na relação com o 

outro.  

O corpo erógeno e sexuado é, por assim dizer, aberto, a partir dos órgãos do corpo 

biológico, que se tornam dispositivos de prazer na relação com o outro. A sexualidade 

humana tem sua origem nesse corpo erógeno, já ele um extravio do corpo biológico porque 

está relacionado às fantasias perverso-polimorfas originárias, conforme nos mostra Freud ao 

tratar das aberrações sexuais. 

A sexualidade humana não se subordina ao instinto e a seus padrões, mas antes às 

pulsões e ao desejo. O humano, ao se distanciar do prazer animal, dirige-se ao encontro do 

desejo no olhar do outro para ser acolhido em seu desamparo originário, dando origem à 

sexualidade. 

A partir da primeira vivência de satisfação, supostamente experimentada com a 

intermediação do adulto, o recém-nascido desamparado vai formando um vínculo de 

dependência com o outro que futuramente servirá como fonte de desejos que o mobilizarão 

em suas buscas. 

                                                            
314 Jacques LACAN, Escritos, p. 865. 
315 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 64. 
316 Idem, Ibid., p. 64. 
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Mas, Freud nos alerta que não é fácil para o ser humano abrir mão de uma satisfação 

experimentada: “(...) quem compreende a mente humana, sabe que nada é tão difícil para o 

homem quanto abdicar de um prazer que já experimentou.” 317 E acrescenta: “Na realidade, 

nunca renunciamos a nada; apenas trocamos uma coisa pela outra.” 318 Portanto, é 

característica inexorável da pulsão jamais abandonar o objeto que lhe trouxe satisfação. As 

tonalidades das nossas primeiras ligações amorosas colorem o nosso destino.  

A retirada de investimento do objeto exige o trabalho de luto pela sua perda, que terá 

como resíduo, resultado dessa operação, uma identificação com traços do objeto. Esses traços, 

por sua vez, serão constituintes do eu. Assim, podemos verificar que o eu surge como efeito 

daquilo que abdicou. 

Frente ao desamparo pulsional, condenado ao nomadismo devido a expulsão da horda 

pelo pai primevo, o ser humano anseia pela permanência. Exilado da natureza, o habitat 

humano é a cultura, sua casa e território, sua história, ou seja, sua criatividade, como nos diz 

Marcio de F. Giovannetti:  

 

É ela, a criatividade, o nosso único abrigo e, por assim dizer, aquilo que nos restou da 

natureza originária perdida. O seu resíduo, portanto, ou ainda, a reserva natural de que 

dispomos desde o banquete totêmico. A criatividade transformada em ação cria nosso espaço, 

nosso território, nosso habitat, sempre em risco e perigo, a nossa casa em chamas como 

definiu Dora, cem anos antes do 11 de setembro. 319 

 

Se, por um lado, a criatividade é inerente à espécie humana, por outro, convém 

lembrar que seu gêmeo fundador é a destrutividade: não foi o assassinato do pai primevo o ato 

humano originário? Daí decorre que todo ato humano carrega em si um melancólico 

significante de destrutividade. A cultura é um desvio da natureza e a sexualidade é o traço 

desse desvio. Renunciamos às nossas perversões, contudo podemos revivê-las por meio da 

arte, enfim, pelos desvios sublimatórios. 

Em O futuro de uma ilusão, Freud avança e proclama a hostilidade que habita o ser 

humano e a necessidade de seu conhecimento: “Os homens não podem permanecer crianças 

para sempre; têm de, por fim, sair para a ‘vida hostil’. Podemos chamar isso de ‘educação 

                                                            
317 Sigmund FREUD, Escritores criativos e devaneios, p. 151. 
318 Idem, Ibid., p. 151. 
319 Marcio de Freitas GIOVANNETTI, Criatividade: natureza e cultura, p. 69. 
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para a realidade’. Precisarei confessar-lhe que o único propósito de meu livro é indicar a 

necessidade desse passo à frente?” 320 

Em O mal-estar na civilização Freud radicaliza sua teorização acerca do trágico como 

constituinte fundamental do sujeito, ao enfatizar um mal-estar que lhe é estrutural, e não 

conjuntural, já que é no contexto da cultura que se acirram os conflitos entre suas demandas e 

as da pulsão. É, neste mesmo texto, que Freud coloca o conceito de desamparo como papel 

estratégico de sua metapsicologia. 

Freud salienta a diferença entre o princípio de nirvana – tendência de retorno ao 

inorgânico, ao inanimado –, do Além do princípio do Prazer, e a pulsão de morte da segunda 

tópica, de que fala em O mal-estar na civilização. Esta é destruição direta. Quer sempre tornar 

um Outro, quer sempre destruir o Outro, formando sempre o Um, o pleno, que é a morte, o 

movimento que cessa. Aniquilamento do Outro que é fonte da linguagem e de inserção na 

cultura. 

Freud introduz o conceito de sublimação como uma das formas de lidarmos com a 

destrutividade da pulsão de morte, lugar do acaso. A sublimação é um dos destinos da pulsão 

que encontra a capacidade de substituir seu objetivo imediato por outros desprovidos de 

caráter sexual. Trata-se, portanto, de uma vicissitude da pulsão, que busca não a satisfação no 

objeto sexual em si, mas em outros objetivos “altamente valorizados” 321 socialmente, como 

as atividades artísticas, intelectuais.  

O mecanismo sublimatório é, sobretudo, uma maneira de satisfazer as pulsões sexuais 

perverso-polimorfas. Assim, Freud estabelece uma forma de enfretamento da pulsão de morte, 

da nossa existência trágica, pela via sublimatória. 

Freud fala da sublimação estética como o modo através do qual a energia sexual é 

dessexualizada e colocada a serviço do eu, o que permite a transformação da libido em 

realização social. 

A sublimação é, portanto, a noção psicanalítica que embasa as obras criadas pelo 

sujeito a partir de sua dinâmica pulsional, e que vem dar conta da origem pulsional do ato 

criador, eminentemente artístico, científico e intelectual. 

Podemos então pensar que o objeto do desejo coincide com o objeto absoluto 

inexistente, e o vazio ontológico do ser com sua falta constitutiva. Assim, podemos postular 

que o desejo é o movimento em direção ao objeto absoluto perdido, impulsionado pela 

necessidade de obstrução dessa falta.   
                                                            
320 Sigmund FREUD, O futuro de uma ilusão, p. 44. 
321 Idem, Leonardo da Vinci e uma lembrança de sua infância, p. 124. 
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Como decorrência, temos que o desejo se sustenta, exatamente, porque na busca do 

objeto absoluto, o ser desejante se defronta apenas com os objetos parciais, ou seja, na busca 

do objeto pleno, essencial, o ser desejante encontra apenas cópias, objetos insuficientes para 

sua plena satisfação. Dito de outro modo, o desejo se caracteriza por essa busca interminável 

do objeto inacessível, mas essa inacessibilidade é, exatamente, o que sustenta a 

interminabilidade do desejo, que representa o sentido da vida. 

Vale ressaltar que Freud trabalha o determinismo inexorável somente nas neuroses de 

destino, como o fenômeno clínico mais revelador da compulsão à repetição. Assim, o eterno 

retorno do mesmo não abarca toda repetição. Segundo ele, se por um lado situamos a neurose 

de destino, por outro temos que levar em consideração os processos de criação. 

Se, por um lado, a pulsão, sem objeto próprio, determinado, não pode ser satisfeita, 

por outro, sua mobilidade, seu objeto contingente, proporcionam o encontro de inúmeras 

formas de satisfação, pelo filtro do desejo. Nessa perspectiva errante, a entrada na cultura 

indica ao sujeito os caminhos, por excelência, para a ampliação de tais realizações. E a cultura 

deixa de ser um resíduo inútil da pulsão (sublimada).  

Lado a lado com o “acaso” da pulsão – produtor de sentidos inesperados em que 

situamos as pulsões sexuais e a morte –, que a nada desobedece porque foge a qualquer lei, 

podemos encontrar a criação de infinitos laços pelo desejo. Os encontros fortuitos, as 

aventuras, os tropeços, as escorregadas, por romperem com a homeostase subjetivante do 

princípio do prazer, abrem brechas que conduzem à alteridade.  

Se, ao revelar o trágico da existência, Schopenhauer se entrega à extrema renúncia, a 

uma melancolia da perda, Freud, diferentemente, considera o trágico, o acaso, como um 

elemento que alimenta o desejo e a ameaça da perda é, então, o motor da vida.  
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Considerações Finais 

 

 

A imagem moderna do homem é fortemente marcada pelo cogito de Descartes, ou 

seja, por uma matriz pensante, racional, que apreende a natureza do mundo sem nada deixar 

escapar; e, se o deixa, é para depois realocar esse resquício no pensamento, como um 

momento que passara à margem, mas que é agora processado cognitivamente.  

Schopenhauer e Freud são considerados dois dos principais autores da modernidade 

que enfatizam a preponderância das determinações dos impulsos inconscientes sobre as ações 

humanas. Suas posturas são essencialmente trágicas, pois ressaltam a fragilidade do ser 

humano na condução de seu destino.  

O pensamento schopenhaueriano abre o horizonte para “as chamadas filosofias do 

impulso, como a de Nietzsche e, sobretudo, a psicanálise de Freud.” 1 

Assinalamos o reconhecimento por Freud da influência da filosofia de Schopenhauer 

em seu pensamento, especialmente, na elaboração do inconsciente e da teoria pulsional, em 

que afirma “quão importante passo, para a ciência e a vida, significaria a suposição dos 

processos anímicos inconscientes.” 2 E Freud se apressa a acrescentar: “não foi a psicanálise a 

primeira a dar-lhe. Cabe citar como predecessores renomados filósofos, sobretudo, o grande 

pensador Schopenhauer, cuja vontade inconsciente é equiparável à ‘vida pulsional’ da 

psicanálise.” 3 Temas comuns sob enfoque distintos. 

Schopenhauer é definido ora como um filósofo trágico, ora como pessimista, de 

acordo com o autor. No presente estudo, é identificado como trágico por Szondi, Machado e 

Philonenko, embora este último já aponte suas reflexões pessimistas. Mann, Rosset e Barboza 

o consideram pessimista. Freud, segundo o critério estabelecido por Rosset, é reconhecido 

como um pensador trágico. 

Para Szondi, a concepção do trágico em Schopenhauer “tem como base unicamente o 

conceito de Vontade.” 4 “O processo trágico é a autossupressão [Selbstaufhebung] daquilo que 

                                                            
1 Jair BARBOZA, Metafísica do irracional, p. 195. 
2 Sigmund FREUD, Uma dificuldade no caminho da psicanálise, pp. 178-179. 
3 Idem, Ibid., pp. 178-179. 
4 Peter SZONDI, Ensaio sobre o trágico, p. 53. 
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constitui o mundo.” 5 E “a autonegação [Selbstverneinung] da vontade tem valor em si 

mesma.” 6 

Machado, seguindo a consideração do próprio Schopenhauer, para quem “a vida de 

cada homem, quando tomada em conjunto, é uma verdadeira tragédia” 7, o apresenta como 

um autor cujo interesse “antes de tudo é determinar a visão trágica do mundo que a tragédia 

apresenta.” 8 

Philonenko comenta que “Schopenhauer é o fundador da filosofia trágica, que será 

afirmada, mais tarde, por Nietzsche” 9, e é o autor que nos “revela de maneira trágica o 

conflito da vontade consigo mesma.” 10 A constatação definitiva de que não se pode curar 

uma enfermidade metafísica, mas somente administrar um calmante é a coluna vertebral da 

filosofia trágica de Schopenhauer 11. 

Schopenhauer “com efeito, antes que um filósofo pessimista é um profundo 

conhecedor da tragédia. Mas não podemos ocultar que a afirmação: “o sofrimento constitui o 

fundo de toda vida” procede do pessimismo” 12, acrescenta Philonenko, e  Rosset reforça: “o 

mundo é um lugar de sofrimento que nada pode compensar.” 13A originalidade de 

Schopenhauer “consiste em descobrir na tragédia o cimento do pessimismo” 14, e ele sabe que 

o pessimismo não nasce com ele, mas a partir de todos os poetas e filósofos por ele citados, 

como Dante, Horácio, Lucrécio etc. 

Assim, a consciência trágica de Schopenhauer é o fundamento do seu pessimismo, de 

sua expectativa negativa do mundo e da vida: “o autor do Mundo tem sido etiquetado como 

pessimista. Mas, como vemos é mais um filósofo da tragédia. No entanto, neste ponto da 

espiral podemos, todavia, falar em pessimismo. Sabemos que o mundo é combate, que todos 

lutamos pela existência com a certeza, que não queremos confessar, de que seremos vencidos” 
15, considera Philonenko que complementa: “A melancolia chama o filósofo.” 16 Em outros 

termos, isso significa que o homem trágico ocupará, em algum momento de sua vida, o lugar 
                                                            
5 Peter SZONDI, Ensaio sobre o trágico, p. 53. 
6 Idem, Ibid., p. 53. 
7 Roberto MACHADO, Schopenahuer e a negação da vontade, p. 180. 
8 Idem, Ibid., p. 183. 
9 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 286.  
10 Idem, Ibid., p. 23. 
11 Cf. Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 286. 
12 Idem, Ibid., p. 291. 
13 Clément ROSSET, Escritos sobre Schopenhauer, p. 33. 
14 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 291. 
15 Idem, Ibid., pp. 177-178. 
16 Idem, Ibid., p. 178. 
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do bode que era sacrificado no culto a Dioniso, ou seja, a vida é um processo em que o ser 

humano vai lentamente caminhando em direção ao sacrifício, à morte. 

Em Schopenhauer, a situação do homem aparece como trágica, pois a Vontade “é um 

destino (operari sequitur esse)” 17, ou melhor, o homem tem “um destino, uma essência.” 18 O 

homem não pode forjar seu destino, suas escolhas, seus atos, suas recusas, em suma, não pode 

construir sua essência.  

Schopenhauer, segundo Philonenko, admite a possibilidade de salvação para o 

homem, e sua concepção de salvação é a aspiração ao nada 19. A descoberta filosófica que 

marca a existência de pura violência leva Schopenhauer a postular a negação da Vontade 

como forma de cura. Decorre daí a afirmação de Philonenko: “Schopenhauer foi, no maior 

sentido do termo, um herói do espírito.” 20 

O filósofo alemão atrela o seu pensamento à tragédia. Ao se referir à vida prática, à 

conduta humana, procurando determinar o que dá sentido moral aos diversos modos de viver, 

sem querer guiar a ação, ensinar a virtude, Schopenhauer utiliza como argumento a “negação 

da vontade que advém da purificação pelo sofrimento característica do herói trágico” 21, 

afirma Machado.  

Embora Kant siga o caminho cartesiano e confira à razão prática o poder de legislar na 

moral e na destinação histórica do homem, e atribua um foco imaginário com ideias à ação 

dos seres racionais e à ciência mesma, surge entre os pós-kantianos uma desconfiança em face 

dos poderes da razão 22.  

Um marcante despotenciamento da razão é efetuado por Schopenhauer, que 

definitivamente aponta a razão como um mero momento do querer, ao declarar que o 

conhecimento, o intelecto é acidental e exterior e, portanto, a obscuridade “não é uma mancha 

escura e casual em meio à região da luz, ao contrário, o conhecimento é uma luz em meio à 

obscuridade originária e sem limites, na qual o conhecimento se perde.” 23 

Neste sentido, ao instaurar uma crítica contundente à razão e uma denúncia do 

narcisismo intelectual do ser humano, Schopenhauer consuma uma revolução no pensamento 

ocidental, a partir da qual se redesenha a imagem do homem, pois os impulsos e as volições 

                                                            
17 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 268. 
18 Idem, Ibid., p. 269. 
19 Cf. Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 274. 
20 Idem, Ibid., p. 42. 
21 Roberto MACHADO, Schopenhauer e a negação da vontade, p. 186. 
22 Cf. Jair BARBOZA, Metafísica do irracional, p. 187. 
23 Apud Jair BARBOZA, Metafísica do irracional, p. 188.  
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passam a definir a sua natureza íntima e nuclear que, na realidade, é essencialmente irracional, 

o que será mais tarde caracterizado como o mal radical 24: “A vida não admite felicidade 

verdadeira; é fundamentalmente um sofrimento com aspectos diversos, um estado de desgraça 

radical” 25, radicaliza Schopenhauer. 

Em Schopenhauer, a Vontade como princípio do mundo é definida como sem 

fundamento, grundlos, e exterior ao tempo. Ela é um impelir abafado, obscuro, distante de 

qualquer capacidade imediata de conhecimento. É um ímpeto cego, blinder Drang, um 

esforço contínuo e destituído de alvo. A vontade é primária e em momento algum adquire a 

sua realidade pela via do entendimento. Este consiste em um mero instrumento para os seres – 

os animais e os homens –, destinado a ajudar na sua sobrevivência, mais difícil devido à 

complexidade de seus organismos. É, somente em vista dessa ajuda que o intelecto – 

entendimento mais razão – surge e, com ele, o mundo como representação com todas as suas 

formas. O conhecimento simplesmente serve ao querer, é instrumental, mekané, no auxílio 

necessário à sobrevivência de suas objetivações mais complexas, os homens e os animais. 

Schopenhauer efetua e leva a cabo a descoberta do irracional na filosofia, assumindo 

todas as consequências do despoteciamento da razão e fazendo do irracional, em definitivo, o 

princípio do mundo, relegando à razão o lugar de um mero momento no curso do irracional. 

“Admitir um tal princípio do mundo acarreta, ao mesmo tempo, assumir um pessimismo 

metafísico, ou seja, o mal radical impera nos seres.” 26 O mal radical é “a mais íntima, 

infinita, incondicionada natureza do mundo” 27, considera Barboza. 

O pano de fundo da filosofia schopenhaueriana é “seu pessimismo metafísico” 28 que 

“não admite conciliações” 29. A partir dele se descortina um mundo de dor e tédio como polos 

opostos do sofrimento e, portanto, como elementos constituintes do nervo mesmo da finitude. 

A Vontade é uma autodiscórdia essencial que encontramos em toda parte do universo. É uma 

batalha sem fim e a razão não consegue erradicar esse mal radical. Pode, inclusive sem sabê-

lo, arquitetar friamente um espaço de irrupção do irracional.  

O princípio irracional e cego do mundo é a fonte da autodiscórdia da Vontade, da qual 

provém a luta de todos contra todos na natureza, de tal forma que quem não devora é 

devorado, pois o egoísmo de parte a parte desencadeia múltiplas formas de crueldade. 
                                                            
24 Cf. Jair BARBOZA, Metafísica do irracional, p. 187. 
25 Apud Alexis Philonenko, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 292. 
26 Jair BARBOZA, Metafísica do irracional, p. 195. 
27 Idem, Ibid., p. 196. 
28 Idem, Prefácio, p. 9. 
29 Cf. Jair BARBOZA, Metafísica do irracional, p. 195. 
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Daí a pecha de inimigo da vida, de hostil à vida, com que Schopenhauer é identificado 

pela maioria dos comentadores 30. Mas é preciso notar que em momento algum Schopenhauer 

usa o termo “pessimismo”, embora em sua obra capital ostente a famosa frase: “Toda vida é 

sofrimento.” 31 Ele é pessimista em seu olhar clínico sobre a existência, a finitude, o negativo, 

a densa escuridão que carregamos e que a qualquer momento pode tragar a luz 32.  

Mann encara a inversão operada por Schopenhauer em relação à hierarquia da filosofia 

tradicional entre a inteligência e a Vontade como “uma apreciação notavelmente pessimista”, 

que provocou uma humilhante angústia em muitos pensadores de sua época, ao expor a 

fragilidade e a precariedade do homem para controlar sua vida. Assim, ele “foi 

necessariamente pessimista porque era o filósofo e o psicólogo da Vontade.” 33 Vontade 

considerada em si mesma uma infelicidade fundamental – insatisfação contínua, esforço em 

vista de algo, de inteligência, sede ardente, desejo, enfim, sofrimento –, porque, ao objetivar-

se em tudo o que existe, “a vontade expia no mundo físico sua alegria metafísica, e a expia no 

sentido próprio da palavra: ‘expia’ da maneira mais terrível no mundo que ela criou e que, 

sendo o mundo do desejo e do tormento, se revela sinistro.” 34 

Rosset traz sua original e precisa contribuição.  Ao considerar a tragédia da vida 

presente no pensamento de Schopenhauer, o autor introduz o conceito de acaso vinculado à 

tragédia e ao trágico, ao declarar que “o conceito de acaso sempre esteve ligado ao trágico e à 

tragédia” 35. Esse autor legitima que “todos os que têm falado da tragédia (...) têm, sobre esse 

ponto, dito a mesma coisa: há, nisso que a tragédia exprime, lugar para o acaso.” 36  

Embora a filosofia de Schopenhauer “contenha o germe do pensamento de Nietzsche e 

o de Freud” 37 e, de fato, Freud tenha bebido na fonte schopenhaueriana, a diferenciação 

operada por Rosset entre a filosofia trágica, que afirma o acaso, e a pessimista, que o nega, 

constitui uma marca distintiva fundamental entre os autores. A filosofia de Schopenhauer, ao 

partir de um dado, a Vontade irracional e cega, que impregna o mundo e os seres, configura o 

filósofo como pessimista, ao passo que Freud, ao admitir o acaso na origem do psiquismo, é 

caracterizado como um pensador trágico. A repetição é a fonte do pessimismo em 

                                                            
30 Cf. Jair BARBOZA, Metafísica do irracional, p. 195. 
31 Arthur SCHOPENHAUER, O mundo, p. 345. 
32 Cf. Jair BARBOZA, Metafísica do irracional, p. 195. 
33 Thomas MANN, O pensamento vivo de Schopenhauer, p. 21. 
34 Idem, Ibid., p. 22. 
35 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 90. 
36 Idem, Ibid., p. 90. 
37 Idem, Escritos sobre Schopenahuer, p. 35. 
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Schopenhauer, isto é, “a impossibilidade em que se encontra o mundo para introduzir 

novidades em seu seio.” 38 Esse é um dos pontos fundamentais de distanciamento entre os 

dois autores, a partir do qual se desdobram outros. 

Apesar de seu profundo pessimismo, a filosofia de Schopenhauer aponta algumas vias 

para a suspensão da dor. Num primeiro momento, o caminho para a supressão da dor se 

encontra na contemplação artística. A contemplação desinteressada das ideias seria um ato de 

intuição artística e permitiria a contemplação da vontade em si mesma, o que, por sua vez, 

conduziria ao domínio da própria vontade. A atividade artística revelaria as ideias eternas 

através de diversos graus, passando sucessivamente pela arquitetura, escultura, pintura, poesia 

lírica, poesia trágica e, finalmente, a música. 

Para Schopenhauer, a única possibilidade de redenção consiste na autonegação da 

vontade, conforme nos diz López na introdução do livro Schopenhauer. Una filosofia de la 

tragédia, de Philonenko: “(...) como veremos o homem ascético possui uma grande calma 

pois encontra o caminho da paz do Nirvana” 39. Ou, ainda:  

 

A única redenção consiste em aniquilar a vontade por meio da “ascese”, mediante a 

qual nos suprimimos a nós mesmos numa vontade de total indiferença. Com isso o sujeito 

humano se anula: nega-se como indivíduo e também nega os outros como tal. Eles ficam 

diluídos na homogeneidade de um todo, tornando imperceptível a qualidade entitativa de cada 

ser. Então, a vontade se reduz – uma vez suprimida asceticamente no homem – a “nada.” 40  

 

Como nos diz Philonenko: “Perderemos a esperança, mas chegaremos à renúncia.” 41 

Ao “buscar uma vida sem dor, sem tempo, sem movimento, Schopenhauer acabou por 

encontrar a vida mística, que corresponde a uma felicidade inumana, a uma verdade oposta à 

vontade de viver. Essa é a origem da admiração de Schopenhauer pela ascese.” 42 Assim, 

diante da existência trágica, ele aponta como saída uma atitude pessimista caracterizada pela 

ascese – a anulação do desejo como forma de eliminar o sofrimento.  

Sobre a ascese, Freud nos diz ser impossível no homem de desejo: 

 

                                                            
38 Clément ROSSET, Escritos sobre Schopenahuer, p. 156. 
39 Gemma Muñoz-Alonso LÓPEZ, Introducción, p. 21. 
40 Clément ROSSET, Escritos sobre Schopenahuer, p. 27. 
41 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 283. 
42 José Thomaz BRUM, O pessimismo e suas vontades, p. 49. 
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(...) podemos ter esperanças de nos libertarmos de uma parte de nossos sofrimentos, 

agindo sobre as pulsões. Esse tipo de defesa contra o sofrimento se aplica mais ao aparelho 

sensorial; ele procura dominar as fontes internas de nossas necessidades. A forma extrema 

disso é ocasionada pelo aniquilamento das pulsões, tal como prescrito pela sabedoria do 

mundo peculiar ao Oriente e praticada pelo ioga. Caso obtenha êxito, o indivíduo, é verdade, 

abandona também todas as outras atividades: sacrifica a sua vida e, por outra via, mais uma 

vez atinge apenas a felicidade da quietude. 43 

 

E, diferentemente, Freud propõe que adotemos um caminho moderado, em que a vida 

psíquica não seja tão exigida e sacrificada, e o sujeito do desejo possa se afirmar:  

 

Seguimos o mesmo caminho quando os nossos objetivos são menos extremados e 

simplesmente tentamos controlar nossa vida pulsional. Nesse caso, os elementos controladores 

são os agentes psíquicos superiores, que se sujeitaram ao princípio da realidade. Aqui, a meta 

da satisfação não é, de modo algum, abandonada, mas garante-se uma certa proteção contra o 

sofrimento no sentido de que a não satisfação não é tão penosamente sentida, no caso das 

pulsões mantidas sob dependência como no caso das pulsões desinibidas. Contra isso, existe 

uma inegável diminuição nas potencialidades de satisfação. O sentimento de felicidade 

derivado da satisfação de um selvagem impulso instintivo não domado pelo ego é 

incomparavelmente mais intenso do que o derivado da satisfação de uma pulsão que já foi 

domada. A irresistibilidade das pulsões perversas, e, talvez, a atração geral pelas coisas 

proibidas encontram aqui uma explicação econômica. 44 

 

Schopenhauer e Freud, portanto, apresentam diferentes formas de enfrentamento do 

destino trágico: o primeiro postula o caminho da redenção por meio de uma atitude de 

anulação voluntária, consciente e completa da vontade caracterizada pela ascese – a paz do 

Nirvana –, e o segundo propõe a criatividade e um método terapêutico que auxilie o sujeito a 

administrar internamente a afirmação do desejo e a sustentação do conflito entre as pulsões de 

vida e as de morte. O super ego surge para deslocar mas não extinguir as pulsões. 

O filósofo alemão concebe a ideia da eliminação do sofrimento, sentido somente como 

negativo, por meio da supressão da ação mediante a resignação e a renúncia da vontade – isto 

é, uma atitude ascética. Por outro lado, os textos freudianos estabelecem que a ideia de uma 

existência trágica é compreendida por Freud através de um viés afirmativo da vida e do 

                                                            
43 Sigmund FREUD, Mal-estar na civilização, p. 98. 
44 Idem, Ibid., p. 98. 
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desejo, mesmo com toda a sua violência e sofrimento, que podem ser elaborados pela via da 

criatividade. A despeito de ambos os autores incluírem o desejo e o seu decorrente sofrimento 

como parte da vida, as maneiras de lidar com eles são distintas. Para Freud, a dor faz parte da 

experiência da vida como um elemento de aprendizagem e amadurecimento psíquico – 

portanto, como via criativa, sublimatória. 

O mundo freudiano é o mundo do desejo. Freud enuncia que o homem se define pelo 

conflito entre o desejo e a defesa contra o desejo, e que esse conflito é provocado pela 

existência de objetos privilegiados do desejo, a saber, as figuras parentais. Assim, não se trata 

de uma capacidade genérica de desejar e de se defender contra o desejo que constitui a 

humanidade do homem, mas a capacidade de desejar objetos simultaneamente proibidos pela 

cultura. A esse respeito Mezan salienta: 

 

Não são, pois, quaisquer desejos que fazem do homem homem, mas uma constelação, 

precisa e insubstituível, que organiza esses desejos como desejo de incesto e desejo de 

parricídio: em termos mais simples, o que torna o homem humano é o complexo de Édipo. 45 

 

Aliás, um dos elementos fundamentais, segundo Rosset, para definir o pensamento 

trágico “é a recusa da inferência de desejar nada.” 46 O trágico, de um ponto de vista 

antropológico, não está numa falta de ser, e sim numa plenitude de ser. “O que falta ao desejo 

não é um objeto, mas uma existência: o desejo é necessidade.” 47 

Um dos pressupostos da teoria psicanalítica é que o objeto absoluto, “aquele que 

tornaria possível a satisfação plena” 48, falta. Desta forma, o ser de que trata a psicanálise é 

marcado, ontologicamente, por um vazio, e “esta é a marca antimetafísica da psicanálise.” 49  

O pensamento de ambos os autores se constitui numa exposição da condição finita do 

homem, da sua condição de ser transitório, de ser mortal; porém, em Schopenhauer, “se 

ancora no fundo irracional do cosmo” 50, e em Freud no inconsciente e nas pulsões que 

abarcam o acaso. O primeiro faz metafísica imanente ao corpo, ao passo que o segundo 

constrói sua metapsicologia, a sua feiticeira. 

                                                            
45 Renato MEZAN, A vingança da Esfinge, p. 69. 
46 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 44. 
47 Idem, Ibid., p. 43. 
48 Luiz Alfredo GARCIA-ROZA, O mal radical em Freud, p. 64. 
49 Idem, Ibid., p. 64. 
50 Jair BARBOZA, Schopenhauer, p. 15. 
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Na psicanálise, trata-se mais de um mundo da relação do ser com a falta do que de um 

mundo das coisas e de um mundo do ser. Não é o mundo da felicidade e do prazer absoluto, 

mas das satisfações parciais, dos desvios sublimatórios. O desejo se situa para além de 

qualquer referência a uma necessidade que se satisfaz em face de um objeto adequado, e para 

além das garantias imaginárias.  

A sublimação é considerada por Freud um destino da pulsão que expõe a 

incompletude e a finitude do sujeito, constituindo-se em um trajeto fértil para o confronto com 

o desamparo. A angústia, despertada pela incompletude, finitude e desamparo, impulsiona o 

sujeito à criação. O tamponamento da angústia, ao contrário, produz uma alienação estéril.  

Freud trata da religião e da filosofia como formas de produção distantes da 

sublimação, uma vez que seriam sistemas totalizantes que tendem a fornecer uma ilusão de 

completude ao homem, para evitar seu desamparo. Por outro lado, ele considera que a arte e a 

ciência estão a serviço da sublimação, na medida em que se reconhecem como processos 

incompletos 51. 

Desalojado das determinações fixas do mundo natural, em que a genética delimita a 

eficiência das ações no atendimento às necessidades, e inserido no universo errante da 

linguagem, o homem psicanalítico busca, por meio do desejo, transpor o talho cavado pela 

ruptura com o natural. Para Freud, a emergência do desejo funda o psiquismo e, ligado a este, 

a invenção do sentido. Para esse homem, as coisas não são o que são, e sim o que 

representam. E, ao tomar o Outro como referência, na constituição do próprio desejo, o 

homem paga, com o assujeitamento, o preço pelo seu ingresso no campo da linguagem – 

campo humano por excelência – e, consequentemente, no da cultura. Assim, passa a se 

denominar sujeito.  

Nesse contexto psicanalítico do sujeito desejante, a proposta de ascese, de nirvana – 

resignação absoluta, aniquilamento completo do querer, dissolução do eu, da subjetividade, 

salvo a última centelha indispensável para sustentar o corpo –, não tem lugar na psicanálise.  

O sofrimento originado pelo desejo de vida e de morte não é negado em Freud, e sim 

afirmado no sentido de uma criação de possíveis que abarque uma resistência à dor. Para a 

psicanálise, o sofrimento não é uma objeção contra o processo de individuação, mas um 

elemento constituinte da sustentação do conflito entre as pulsões de vida e de morte.  

Para o autor de O mundo, as paixões, distintas da vontade, não por natureza, apenas 

por grau, “não podem sobrepujar-se, mas apenas apagar-se, do mesmo modo que a vontade 

                                                            
51 Sigmund FREUD, O futuro de uma ilusão, p. 45. 
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chega à liberação de todas as necessidades.” 52 Essa é a interpretação fundamental do desejo 

em Schopenhauer, que pretende eliminar a liberdade das paixões. 

O silêncio ocupa, assim, lugar de destaque, pois “o silêncio é a verdade do pensamento 

de Schopenhauer, silêncio no qual se fundem todas as pulsões, todas as forças da natureza 

graças ao ato último da vontade que se descobrirá sem fim.”53 Reconhecer essa “ausência 

radical de toda finalidade ética” é condição sine qua non para identificarmos a orientação do 

pensamento de Schopenhauer para a renúncia, para uma tranquila resignação, em que “a 

vontade não é animada por nenhum ideal transcendental e tende a confundir-se com o desejo 

superior, que é o desejo da ausência de desejo, aspiração à renúncia.” 54 Evidenciamos aqui 

um ponto de dissonância com Kant, e também com Freud, no tocante ao “esforço como 

trabalho.” 55 Para Freud, o desejo é luta incessante, é trabalho contínuo, é o que confere 

vitalidade ao psiquismo. 

É no contexto da cultura que o mal-estar do sujeito se impõe como estrutural, e que as 

oposições e os impasses entre a pulsão de morte e a cultura atingem o seu cume. Birman 

reflete criticamente sobre esse mal-estar e o desamparo, e assim reconhece  o lugar trágico da 

psicanálise. 

Freud, revela Birman, destaca a posição estratégica do conceito de desamparo no 

psiquismo e indica que, em face do desamparo do sujeito na cultura, não existe cura possível, 

somente a perspectiva de constituir um estilo subjetivo capaz de lidar com os conflitos 

insuperáveis – ou seja, a possibilidade do sujeito de sustentar e mobilizar seus desejos de 

maneira a retirar do real, das coisas e das relações com os outros, a efetividade de seu prazer, 

para a regulação singular de seu bem-estar. A relação conflituosa entre a pulsão de morte e a 

civilização jamais é ultrapassada, ao levarmos em conta que ela é de ordem estrutural e 

geradora da desarmonia nos laços sociais56.  

Caracterizado o conflito como uma possibilidade apenas de domínio e jamais de cura, 

Birman propõe ao sujeito um tipo de administração que denomina “gestão do desamparo” 57, 

gestão interminável e infinita do conflito, que possibilita não apenas atingir destinos 

pulsionais eróticos e sublimatórios, como também tornar mais densa a tessitura dos laços 

sociais. 
                                                            
52 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 235. 
53 Idem, Ibid., p. 235. 
54 Idem, Ibid., p. 236. 
55 Idem, Ibid., p. 236.  
56 Joel BIRMAN, Mal-estar na atualidade, p. 124. 
57 Idem, Ibid., p. 124.  
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Rosset alega que o pessimismo schopenhaueriano se caracteriza por um conceito de 

Vontade que não permite distinguir entre a vida e a morte 58. O pensamento de Schopenhauer 

conduz a uma concepção paradoxal do trágico da morte. A morte é incapaz de trazer uma 

modificação ao que existe, isto é, ao sistema da Vontade, de suscitar uma falta qualquer. O 

trágico da morte não reside numa ideia de perda; ao contrário, ele se encontra na revelação do 

caráter indestrutível da Vontade, ou seja, tudo o que foi vivido – tudo o que foi querido – se 

repetirá integralmente no curso dos séculos, sem perda nem acréscimo 59. 

Enfim, na Vontade schopenhaueriana nada se cria e nada se perde, não há nascimento 

nem desaparição, nem vida nem morte, mas somente uma mecânica – a Vontade –, em que os 

deslocamentos sucessivos dão ao homem que tem a consciência de ser afetado por ela a ilusão 

da autonomia, da liberdade, da vida. Parece-nos, portanto, que esse é o caminho pessimista, 

proposto por Schopenhauer, para o homem enfrentar o trágico da vida, com a morte sempre à 

espreita. 

Por outro lado, Rosset considera que “ninguém, em definitivo, teria a ideia de vida 

sem a ilusão graças à qual o homem se considera como sujeito de seus desejos, da sua 

vontade” 60, o que nos aproxima da proposta freudiana de enfrentamento do trágico da vida – 

o desejo insaciável, o sofrimento infinito e a morte inegociável –, pelo viés afirmativo do 

desejo, por meio a sublimação. Para Rosset, “a ilusão fundamental que Schopenhauer ataca 

constantemente é assim, a ideia de que a vontade possa estar viva.” 61 Pois viva, isto é, 

verdadeira, seria uma vida querida operando fora da Vontade, ou seja, independentemente da 

natureza, como em Freud. 

Para Schopenhauer, a verdadeira vida não está presente, com efeito, em nenhuma 

parte, visto que tudo o que existe, ao se repetir sem modificação das instruções da Vontade, 

está desde sempre morto – de uma morte em que, é certo, nada pode nascer nem morrer. 

Rosset nos auxilia dizendo que, como o pensamento do acaso, portanto, trágico, “o 

pessimismo schopenhaueriano dissolve a ideia de uma diferença entre a vida e a morte, mas, 

pelo viés oposto.” 62 Isto é, enquanto o pensador trágico, como Freud, integra a totalidade do 

que existe na ideia de acaso, Schopenhauer recorre a uma noção metafísica de organização, a 

Vontade cega, que é exatamente, o contrário da noção de acaso. O filósofo alemão considera, 

a princípio, um mundo constituído, a partir do qual só podemos falar de absurdo.  
                                                            
58 Cf. Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 115. 
59 Idem, Ibid., pp. 115-116. 
60 Idem, Ibid., p. 116. 
61 Idem, Ibid., p. 116. 
62 Idem, Ibid., p. 117. 



  366

Rosset afirma que, em ambos os tipos de pensador, o pessimista e o trágico, 

vislumbramos “a mesma planície sombria se oferecendo ao olhar, mas cujo princípio de 

monotonia difere inteiramente: o primeiro por ser sem surpresa – experiência do absurdo –, e 

o segundo por não ser senão surpresa – experiência da perdição” 63, aqui entendida como um 

estado relativo à concepção de um acaso original e constituinte, ou seja, um questionamento 

do ser em geral.  

Em seu texto A transitoriedade, Freud compreende a visão pessimista da vida como 

uma impossibilidade de desfrutá-la devido a um luto pela perda antecipada do objeto. Para 

ele, a transitoriedade, diferentemente da visão pessimista, implica a elevação do valor do 

objeto, quer seja uma obra de arte, da natureza ou uma realização intelectual. Ou seja, a 

limitação do tempo confere valor aos objetos: “O valor da transitoriedade é o valor da 

escassez no tempo” 64. Isso significa que o que dá valor à vida é o saber-se mortal. Além 

disso, Freud considera que o valor das coisas provém do significado que elas adquirem para o 

sujeito em um dado momento de sua vida. Assim, ele concebe que, de alguma forma, nossas 

mais belas produções materiais e sentimentais resistem à destruição: “Enquanto caminhava 

com meu amigo, declarei ser incompreensível que a ideia da transitoriedade do belo pudesse 

turvar o prazer despertado pela beleza.” 65  

Diante de certas perdas a libido, dedicada ao objeto perdido, pode não retornar ao eu e 

ficar aprisionada ao objeto perdido, o que impede o seu redirecionamento para outros objetos. 

“A libido se agarra a seus objetos e não quer abrir mão daqueles que foram perdidos, mesmo 

quando o substituto já está disponível. Isso, portanto, é o luto” 66, escreve Freud, impedindo a 

simbolização. 

Freud também considera que “a exigência de imortalidade” 67 provoca a revolta diante 

da impossibilidade do desfrute de um objeto de forma duradoura e absoluta, e pode originar a 

renúncia total da satisfação possível. Essa renúncia se caracterizaria por uma espécie de 

desvalorização do transitório em seu mais alto grau, como uma espécie de luto inabordável: 

“Aqueles que pensam assim e parecem dispostos a uma renúncia permanente ao prazer pelo 

fato de o objeto valioso não ter se revelado durável, encontram-se apenas em luto pela perda.” 68 

                                                            
63 Clément ROSSET, Lógica do pior, p. 117. 
64 Sigmund FREUD, Sobre a transitoriedade, p. 345. 
65 Idem, Ibid., p. 345. 
66 Idem, Ibid., p. 356. 
67 Idem, Ibid., p. 345. 
68 Idem, Ibid., p. 345. 
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Em seguida, num momento esperançoso, Freud aposta na superação do luto: “Nós 

vamos reconstruir tudo o que a guerra destruiu, talvez sobre uma base ainda mais firme e de 

forma mais duradora que antes.” 69 

Para Schopenhauer, a satisfação leva ao tédio. Nesse registro, Rosset contribui com 

uma distinção interessante entre tédio e festa. Para esse autor, as ligações entre o trágico e a 

festa estão profundamente enraizadas. O diferencial filosófico se revela na diferença de 

acolhida ao acaso, que pode ser alegre ou triste, centrada na exceção ou na monotonia. Ele 

assinala que há duas maneiras contraditórias de ser indiferente. Uma consiste em esperar o 

acaso com certeza, já que tudo é acaso; a outra, em nada esperar, se tudo é acaso. Tudo 

depende do que se quer ver aparecer: se é o ser, o mundo é monótono, o ser não sobrevém 

nunca; se é o acaso, o mundo é uma festa, o acaso sobrevém sempre. O mundo da festa, do 

recreio, do não sofrimento é o mundo da exceção, como também o acaso é o mundo da 

exceção.  

Em consonância com Rosset, Philonenko nos lembra de que Schopenhauer resume 

suas reflexões dizendo que a vida de cada um, quando vista em seu conjunto é uma verdadeira 

tragédia, mas quando temos que vivê-la, passo a passo, em detalhe, adquire as características 

de uma comédia. Desta forma, “o cômico é o diferencial do trágico” 70, conclui Philonenko. 

Freud alerta para os percalços e limites da clínica psicanalítica porque sabe da 

dimensão trágica de nossa vida anímica. A tragédia psicanalítica é a certeza da 

impossibilidade de felicidade, mas atrelada a um enfretamento da impossibilidade de 

desistência dessa busca. Por outro lado, a tragédia schopenhaueriana apresenta um roteiro 

conhecido de antemão e o enfrentamento se dá pela negação da sua encenação. 

Gostaríamos de finalizar com leves considerações sobre o estoicismo. A tragédia grega 

é fonte de inspiração para a filosofia estoica que, desde os seus princípios, estava determinada 

a demonstrar os terríveis estragos provocados pela paixão humana. O sábio estoico Sêneca (4 

a.C.-65 d.C.) se utiliza de peças com urdidura trágica como admoestação e advertência para 

mostrar o desespero que acomete o homem que se deixa guiar pelas paixões, ao não saber 

impor limites aos ardores do coração e submetê-los aos poderes da lógica.  

Em 1923, Freud recebe o diagnóstico de ser portador de câncer de boca e, mesmo 

diante da doença, continua produtivo e resiste aos dolorosos tratamentos e a 33 cirurgias 

bucais. Em 1933, Adolph Hitler se torna o chanceler do Reich, época em que a Gestapo 

invade a casa de Freud, interroga sua filha Anna, que é, então, presa. Ameaçado pela 
                                                            
69 Sigmund FREUD, Sobre a transitoriedade, p. 356. 
70 Alexis PHILONENKO, Schopenhauer. Una filosofia de la tragédia, p. 270. 
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ocupação nazista na Áustria, em 1938, ele migra com sua família para Londres, cidade onde 

falecerá um ano mais tarde.  

“É trágico”, disse Freud, “quando o homem sobrevive ao seu corpo”. Lúcido, trabalha 

até quase o fim de sua vida; nessa época recebe de seu médico, Max Schur, três injeções de 

morfina por dia, em atendimento a pedido feito décadas antes, para que não o deixasse sofrer 

desnecessariamente. Aos 83 anos, em 23 de setembro de 1939, seu sofrimento atinge o fim, 

como embeleza um de seus biógrafos, Peter Gay: “O velho estoico conservou o controle de 

sua vida até o fim.” 71 

Aliás, uma das narrativas mais emocionantes a respeito dos momentos derradeiros da 

vida de Freud, e que por isso vale a pena ser aqui transcrita em sua íntegra, é redigida por 

Peter Gay: 

  

Schur estava à beira das lágrimas, enquanto presenciava Freud encarando a morte com 

dignidade e sem autopiedade. Ele nunca vira alguém morrer assim. Em 21 de setembro, Schur 

aplicou em Freud uma injeção de três centigramas de morfina – a dose sedativa normal eram 2 

centigramas –, e Freud mergulhou num sono pacífico. Schur repetiu a injeção, quando ele se 

tornou inquieto, e administrou uma dose final no dia seguinte, 22 de setembro. Freud entrou 

num coma do qual não mais despertou. Ele morreu às 3 horas da manhã de 23 de setembro de 

1939. Quase quarenta anos antes, Freud escrevera a Oskar Pfister, indagando o que se faria, 

“quando as ideias falham ou as palavras não vêm?”. Não pôde evitar um “tremor diante desta 

possibilidade. É por isso que, com toda a resignação perante o destino que convém a um 

homem honesto, eu tenho um pedido totalmente secreto: apenas nenhuma invalidez, nenhuma 

paralisia das faculdades pessoais devido a uma desgraça física. Que morramos em nosso posto, 

como diz o rei Macbeth”. Ele providenciara que seu pedido secreto fosse atendido. O velho 

estoico conservou o controle de sua vida até o fim. 72 

 

Peter Gay nos revela um Freud estoico, capaz de enfrentar o tremor oriundo de sua 

percepção, desde cedo na vida, da ideia de ser mortal, e não somente quando a morte se 

escancarou diante dele de modo intratável. Na presença inevitável da morte real, Freud encara 

a Medusa nos olhos, sem autopiedade.  

 

                                                            
71 Peter GAY, Freud: uma vida para nosso tempo, p. 587.  
72 Idem, Ibid., p. 587.  
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