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ROMANTISMO 
PESSIMISMO 

REALISMO

“Quanto menos 

inteligente um homem é, 

menos misteriosa lhe 

parece a existência”



MODO DE PENSAR

“Viver é sofrer”

“A vida é como uma bolha de sabão, que
conservamos e sopramos tanto quanto
possível, porém com a firme certeza de
que irá estourar”



O MUNDO COMO VONTADE

A VONTADE 

É um fundamento ontológico (Teoria do Ser);

É, como em Kant, “COISA-EM-SI”;

É ímpeto cego e indiferente a qualquer coisa;

É, objetivar seus fins, independente dos meios, daí 
sua natureza cruel.



O MUNDO COMO REPRESENTAÇÃO

REPRESENTAÇÃO 

É a objetivação da Vontade, isto é, o próprio mundo 
como fenômeno conhecido;

O que é possível conhecer, como Representação, são 
apenas os fins da Vontade;

Tudo o que aparece como Representação já se 
encontra determinado pela Vontade, isto é, 

atendendo aos seus desígnios.



“A Vontade é livre, autônoma e 
onipresente, de modo que tanto a 
ação e o seu mundo constituem 
vontade consciente de si própria, 

determinando tal ação e tal 
mundo. 

Tudo o mais não existe sem que 
exista a Vontade.”

IDEIAS DE SCHOPENHAUER



VONTADE = COISA EM SI

REPRESENTAÇÃO = MUNDO - FENÔMENO, 
ESPELHO DA VONTADE

PORTANTO, O INDIVÍDUO TAMBÉM É FENÔMENO



A VONTADE

por ser a coisa em si, 

é livre e não tem 

nenhuma relação 

com a necessidade

O FENÔMENO 

é submetido às 

categorias da razão e 

está atrelado à questão 

da necessidade

CONTRADIÇÃO? 

O mundo, como objetividade

da vontade é fenômeno, portanto ligado

à questão da necessidade, enquanto que a

vontade é livre 



A pessoa não é livre, 
mas sua ação no mundo, 
que refere-se à vontade 
como representação, é.



MUNDO

REPRESENTAÇÃO

DA

VONTADE

O HOMEM RECONHECE A VONTADE, É UMA 
ESSÊNCIA, É COISA EM SI, É INCONSCIENTE EM 

SI MESMA, É A AÇÃO DO HOMEM NA 
EXPERIMENTAÇÃO, É VONTADE, MAS NÃO É 

CAPAZ DE CONHECÊ-LA.



Caverna do Dragão: 
um desenho que expressa “o mundo como vontade”



Charlie 

Brown:

Um 

desenho 

pessimista
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HEGEL O REAL É RACIONAL

X

SCHOPENHAUER A VONTADE, PRINCÍPIO 
FUNDAMENTAL DA NATUREZA, É 

INDEPENDENTE DA REPRESENTAÇÃO E NÃO SE 
SUBMETE ÀS LEIS DA RAZÃO.

O real é cego e irracional, é a 
mente humana que cria um 

ordenamento, porém 
insuficiente.





(Enem 2016) Sentimos que toda 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: livra o herdeiro para
sempre de todas as preocupações. SCHOPENHAUER, A. Aforismo
para a sabedoria da vida. São Paulo: Martins Fontes, 2005. - O trecho
destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica
ocidental, segundo a qual a felicidade se mostra indissociavelmente
ligada à:

a) a consagração de relacionamentos afetivos.
b) administração da independência interior.
c) fugacidade do conhecimento empírico.
d) liberdade de expressão religiosa.
e) busca de prazeres efêmeros.

Obs. Ao criticar a satisfação de nossos desejos, Schopenhauer retoma
uma concepção filosófica de tradição estoica, segundo a qual a
felicidade se dá através do controle das paixões.
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO

Você pode ser imortal - 2Morte morrida é coisa que a Turritopsis dohrnii
não conhece. A vida dessa espécie de água-viva só acaba se ela for ferida
gravemente. Do contrário, a T. dohrnii vai vivendo, 1sem prazo de validade.
Suas células mantêm-se em um ciclo de renovação indefinidamente, como
se voltassem à infância. Podem aprender qualquer função de que o corpo
precise. É uma verdadeira (e útil) mágica evolutiva, parecida com a do
Seabates aleutianus, um peixe do Pacífico conhecido como rockfish, e com
a de duas espécies de tartaruga, a Emydoidea blandingii e a Chrysemys
picta (ambas da América do Norte). Esse segundo grupo tem o que a
ciência chama de envelhecimento desprezível. Suas células ficam sempre
jovens, por motivo que a ciência ainda quer descobrir. A imortalidade
existe na natureza. Não tem nada de utopia. 3Pena que nós não
desfrutemos dessa vantagem. Ao longo do tempo, nosso corpo se
deteriora. Perdemos os melanócitos que dão cor aos cabelos, o colágeno
da pele, a cartilagem dos ossos — ficamos frisados, enrugados, com dores
nas juntas. Velhos. Em uma sucessão de baixas, células e órgãos vão
deixando de cumprir funções cruciais para o corpo. Até que tudo isso
culmina em uma pane geral. E nós morremos. João Vito Cinquepalmi. Você
pode ser imortal. In: SuperInteressante, fev./2010 (com adaptações).



(Unb 2010) Tendo como referência o texto acima e os múltiplos aspectos
que ele suscita, julgue o item a seguir.

Considere as seguintes ideias do filósofo Schopenhauer: a existência de
qualquer ser humano oscila entre momentos de dor, quando há
necessidade ou desejo não satisfeito, e tédio, quando necessidade ou
desejo previamente existente é satisfeito. A vontade de viver é uma
vontade cósmica, impressa na natureza e independente de vontades
individuais, estando presente em todos os objetos do universo, animados
ou não. Com fundamento nas ideias desse filósofo, seria correto afirmar
que a vida “sem prazo de validade” (ref. 1) seria insuportável para o ser
humano.

Resposta: A filosofia de Schopenhauer se caracteriza por uma visão
pessimista do homem e da vida. Para ele, o ser humano é essencialmente
vontade, o que levaria a desejar sempre mais, produzindo uma insatisfação
constante. Essa vontade, que se expressa nas ações humanas, seria parte
de uma vontade que anima todas as coisas da natureza. E, se a essência do
homem e do mundo é essa vontade insaciável, o filósofo identifica aí a
origem das lutas entre os homens, da dor e do sofrimento. Schopenhauer
crê que apenas a arte e a ascese – vontade cósmica - , ou seja, o abandono
de si, pode fazer com o homem se liberte da dor.



O amor para Schopenhauer é:

a) é central em sua filosofia, pois explica a vontade 
objetivada nos seres humanos.

b) é central em sua filosofia, pois explica como 
representamos o mundo.

c) é secundário em sua filosofia, pois o pensamento e 
razão são manifestações mais profundas de nosso ser.

d) é secundário em sua filosofia, pois ocupa 
conotação sexual e depravada.

e) é central em sua filosofia, pois é manifestação da 
representação do mundo pelos sentidos.
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De acordo com a filosofia de Schopenhauer, a 
vontade se manifesta no ser humano a partir:

a) de seu querer consciente do mundo.

b) de seu desejo de reprodução e seu instinto de 
sobrevivência.

c) de sua consciência imanente de si mesmo e do 
mundo.

d) da sua autopreservação, desvinculada da espécie.

e) da sua autopreservação e a morte de todos os 
membros de sua espécie, pois a vontade se manifesta 
enquanto luta de todos contra todos.
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O conceito vontade para Schopenhauer significa:

a) querer inconsciente de todos pela preservação do 
outro.

b) querer consciente de todos pela sobrevivência.

c) essência do mundo, amor, ódio e salvação.

d) essência do mundo, a coisa em si kantiana, 
percebida imediatamente pela contemplação estética 
do mundo e dos objetos.

e) essência do mundo, a coisa em si kantiana, 
percebida imediatamente por intermédio de meu 
próprio corpo.
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O conceito representação na filosofia de 
Schopenhauer significa:

a) a forma que o homem se espelha no mundo, vejo 
aquilo que quero ver, ouço aquilo que quero ouvir.

b) a forma que o homem se relaciona com o mundo, 
utilizando-se de valores e moral.

c) a forma que o homem é capaz de representar o 
mundo por intermédio de seus sentidos e intelecto.

d) essência do mundo, solução para o enigma do 
universo.

e) essência do mundo, a coisa em si que Kant tanto 
problematizava.
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Schopenhauer lidou com a problemática 
do tempo?

a) O tempo não foi trabalhado pelo filósofo.

b) O tempo é uma das referências do 
filósofo.
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Schopenhauer acreditou que a ciência, como 
contemplação, era uma das maneiras de 
superação dos limites anunciados pela vontade.

a) Sim.

b) Sim, mas em apenas um único caso.

c) O correto é dizermos a arte, não a ciência.

d) Schopenhauer acreditou que a arte tinha esta 
propriedade, mesmo que passageira, superficial.
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Schopenhauer achava que a vontade era o 
que causava o mal, a dor?

a) Sim.

b) Não.

c) Em nenhum momento o filósofo relaciona 
a vontade à dor.



Schopenhauer achava que a vontade era o 
que causava o mal, a dor?

a) Sim.

b) Não.

c) Em nenhum momento o filósofo relaciona 
a vontade à dor.



Em Schopenhauer a vontade é enganosa. 
Somente a representação é exata.

a) Errado. É o contrário: a vontade é 
verdadeira e a representação é enganosa.

b) Certo. A vontade é enganosa.

c) Schopenhauer não trabalha a questão da 
vontade.
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Schopenhauer acredita que o mundo somente é 
dado à percepção como representação. Logo, os 
objetos do conhecimento não têm realidade 
subsistente por si mesma e podemos assinalar que 
são simplesmente o resultado das situações gerais 
de suas possibilidades. Elas são:

a) O medo, a dor, a dúvida.

b) O espaço, o tempo e a causalidade.

c) O tempo e a morte.
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