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Resumo 
 

 

A compreensão usual de “liberdade” sempre esteve mais ou menos vinculada ao poder de 
efetivação ou realização, de uma intenção, de um desejo, de uma capacidade. Assim, “ser livre” é 
comumente interpretado à luz do conceito de “livre-arbítrio” e sob a categoria da possibilidade 
de agir. Embora não sem precedentes na História da Filosofia, Schopenhauer, refutando a tese do 
livre-arbítrio, propõe a negação da vontade (de viver) como possibilidade máxima, se não única, 
da liberdade humana. A tese que o deixou famoso foi, contudo, profundamente mal 
compreendida e mesmo mal recebida um tanto graças à própria forma como é apresentada, por 
meio de exemplos muitas vezes exóticos envoltos em ares de misticismo e exaltações a tradições 
orientais que, incapazes de satisfazer filosoficamente o leitor, são antes curiosidades 
antropológicas. O saldo final do pensamento schopenhaueriano parece ser um pessimismo 
inimigo da vida. No entanto, examinada de perto, a leitura típica da tese schopenhaueriana se 
mostra repleta de inconsistências que, deve-se mostrar, não pertencem ao autor, mas a seus 
intérpretes. Uma nova leitura sobre a negação da vontade como possibilidade máxima da 
liberdade humana exige uma crítica das inconsistências e preconceitos já enraizados. Para tanto, 
em primeiro lugar, elucida-se as maneiras de se compreender o “nada querer”, que não se reduz à 
mera recusa ou ao conformismo, podendo ser positivamente interpretado como um modo 
especial de querer: a admissão de si mesmo pelo que se é. Pouco mais de um século após vir à luz 
O mundo como vontade e representação, Heidegger propõe em sua ontologia fundamental que o ser-
livre próprio diz respeito à decisão originária pela qual, na angústia da suspensão no nada, o 
Dasein singulariza-se como o ente que é em-um-mundo e para-a-morte, concluindo que a 
possibilidade extrema da liberdade é ser-livre-para-a-morte. Desenvolvendo a hipótese de que a 
liberdade, propriamente compreendida, é pertinente ao nada e a possibilidades indeterminadas, 
busca-se um diálogo entre o pensamento de Schopenhauer e a filosofia existencial em um 
movimento de reconstituição e superação da tradição metafísica por meio de que o problema da 
liberdade converte-se em uma questão de Ontologia. Do ponto de vista da “existência de fato”, 
conforme se mostra em seguida, toda atividade (ou inatividade) humana é ordinariamente 
mediada por representações, segundo as quais “eu” e “mundo” aparecem como entidades 
distintas, encontrando-se cada indivíduo dado ligado às “coisas do mundo” pelo interesse, cujo 
conceito adequado deve ser suficientemente explorado. Partindo-se desta base, procede-se ao 
exame suficientemente pormenorizado das representações usuais da liberdade em vista de sua 
destruição pela Ontologia, atingindo-se, enfim, a proposta existencial conforme as formulações 
de Kierkegaard e Heidegger. Retomando a análise da obra de Schopenhauer, chega-se ao 
resultado de que a compreensão da liberdade como querer-ser, peculiar às filosofias da existência, 
também se aplica à filosofia de Schopenhauer. Nesse sentido, a negação da vontade corresponde 
ao máximo de liberdade na medida em que a Vontade, pela ruptura como o mundo como 
representação, retorna a si mesma naquilo que tem de mais essencial: a absoluta indeterminância 
originária da possibilidade extrema para-ser.  

 
 
Palavras-chave: Vontade. Liberdade. Angústia. Existência. Representação. Singularidade. 



Abstract 
 

 

Common understanding about what ‘freedom’ means has always been more or less related 
to the power to realize something intended, desired, a capability. Therefore, ‘being free’ is 
commonly interpreted under the concept of ‘free-will’ and the category of possibility to act. 
Although there are predecessors in History of Philosophy, Schopenhauer refuses the thesis of 
free will proposing otherwise the denial of willing (to live) as the ultimate possibility for human 
freedom, if not the only one left. The thesis that would make him famous was deeply 
misunderstood and so miscarried somewhat due to the way it was many times presented by the 
means of exotic examples wrapped in a mystical mood besides exaltations to Eastern traditions, 
which may satisfy anthropological curiosity instead of being capable to satisfy the reader in a 
philosophical way. It seems to result from Schopenhauer’s thought a kind of pessimism against 
life. Otherwise, typical readings on the Schopenhauerian thesis are found full of inconsistencies 
once closely regarded, which blame does not belong to the author but to his interpreters. A new 
reading about the denial of willing as the ultimate possibility for human freedom demands a 
criticism on the inconsistencies and prejudgments deep grounded. For this, we firstly clarify the 
ways of understanding the ‘willing nothing’, which cannot be reduced to the mere refusal or 
conformism, being instead positively understood as a special manner of willing: the admission of 
oneself for the sake of one is. A few more than a century later The world as will and representation 
came to light, Heidegger proposes in his fundamental ontology that the proper being-free 
concerns to originary decision by which, in anguish of being suspended in nothingness, Dasein 
renders itself singular as the being who is in-a-world and to-death, concluding that the ultimate 
possibility of freedom is being-free-to-death. Developing the hypothesis that freedom, properly 
understood, concerns to nothingness as to indeterminate possibilities, we seek for a dialogue 
between Schopenhauer’s thought and existential philosophy aiming to reconstitute and overcome 
Metaphysics tradition turning the question about freedom into a matter of Ontology. From the 
‘factual existence’ perspective, as we must show, every human activity (or inactivity) is ordinarily 
mediated by representations, in which ‘me’ and ‘world’ appear as distinct entities. So, each one 
among determininate individuals finds itself connected to the ‘things in the world’ by interest, 
which proper concept must be sufficiently explored. Starting from this point, we may proceed to 
detailed analysis of usual representations of freedom aiming their destruction by Ontology and 
then reaching existential thesis according to Kierkegaard and Heidegger. Turning back to the 
analysis of Schopenhauer’s work, we conclude existential understanding of freedom as will-to-be 
can also be found in Schopenhauer. In this way, denial of willing means ultimate freedom once 
the Will turns back to its own essence by suppressing the world as representation, which means 
the originary absolute indetermination of the extreme possibility to-be. 

 
 

Keywords: Will. Freedom. Anguish. Existence. Representation. Oddity. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“... jamais a filosofia parte da teoria; sua essência é observar, 
em face de cada objeto que a ela se oferece, o papel do espectador,   

do pesquisador; fornecer preceitos não é seu feito. [...]  
Desde que se considere o valor ou não-valor de uma existência, 

redenção ou danação, aquilo que implica o equilíbrio 
não mais são conceitos sem vida, é a parte íntima, 

a essência mesma do homem, [...] o demônio de sua escolha [...] 
o saber é por si mesmo sem valor; é um mero instrumento, 

falta saber manuseá-lo.” (A. Schopenhauer; MVR, §53) 
 

“O digno-de-ser-questionado é o que, antes de tudo, 
se dá ao pensamento com o que há de ser pensado, 

e de forma alguma, como o que submerge na voracidade 
de uma mania de dúvida.”  

(M. Heidegger, Sobre o Humanismo) 
 

“Agora parece haver necessidade do contrário: 
o sentido está tão enraizado no que é terreno,  

que se faz mister uma força igual para erguê-lo dali. [...] 
Pela insignificância daquilo com que o espírito se satisfaz, 

pode-se medir a grandeza do que perdeu.” 
(G. W. F. Hegel, FE, Prefácio, §8) 
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Apresentação 
 

 

Gostaria de iniciar o presente trabalho registrando sua concepção e gestação antes de 

propriamente apresentá-lo tal como se encontra aqui, já entregue à luz. Isto nos remete à década 

passada, mais precisamente à tarde em que meu interesse por Schopenhauer e Nietzsche, cujas 

obras vinham sendo lidas por mim desde a adolescência, agora enriquecido pelo estudo de 

Heidegger, ressurgiu de tal modo que um proveitoso desvio para a Antiguidade começava a 

chegar ao fim. Tal desvio levara-me, durante o Mestrado, das “filosofias da Vontade” à filosofia 

antiga, respondendo a um outro interesse que eu nutria na época por questões de ordem 

teológica e cosmológica. Nesse proveitoso desvio, imergi no pensamento grego-helenístico, no 

período clássico, na mística judaica e no incipiente neoplatonismo, representando a possibilidade 

de um amadurecimento filosófico de todo ausente então, devo admitir. 

Naquela tarde de 6 de novembro de 2002, eu coordenava uma mesa de comunicações que, 

intitulada “Ética e Vontade”, parcialmente dedicada ao pensamento de Arthur Schopenhauer, foi 

aberta por palestra do Prof. Dr. José Thomaz Brum. Naquela oportunidade pude começar a 

conhecê-lo melhor, vindo posteriormente a saber que, além de tradutor de Clément Rosset, 

filósofo francês que àquela época começava a exercer enorme influência sobre mim, fora seu 

orientando, escrevendo a tese de que se originou o livro O pessimismo e suas vontades, lido por mim 

dois anos antes e utilizado como importante referência em meu trabalho monográfico para 

ingresso no Mestrado... De volta àquela tarde, parece relevante recordar que, tendo há pouco 

tomado conhecimento da filosofia existencial, há pouco tendo iniciado minhas leituras 

sistemáticas de Ser e tempo, há pouco tendo descoberto que a angústia constituía relevante tema de 

filosofia contemporânea, repentinamente me pareceu haver um vínculo mais estreito entre 

angústia, liberdade e a vontade cega schopenhaueriana, vínculo este que poderia apontar um 

interessante caminho para se discutir e compreender algo cuja literatura filosófica em geral apenas 

aparentemente explicava: o problema da possibilidade da negação da vontade, aquele querer sem 

meta e inapreensível, segundo Schopenhauer. Tratava-se apenas de uma “intuição”, mas que, 

expressa de modo um tanto desordenado e intempestivo, originou uma breve, porém importante 

conversa com o professor Brum.  

Considerando as diversas mudanças estruturais sofridas em meu “plano expositivo” e de 

trabalho desde então, bem como as diversas apresentações orais e escritos publicados, ao dar 

início à redação desta tese, quase sete anos depois – dito en passant, à proximidade do nascimento 

de meu primeiro filho –, percebi que não poderia começar por outro ponto que não aquele mais 
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original: o problema da possibilidade da negação da vontade. É daí, de tudo aquilo que nisto se 

encontra implicado e que se pode deduzir, que eu, como que em um procedimento “analítico”, 

encontro o mais viável ponto de partida para uma abordagem tão difícil de uma problemática 

bem maior, ou “menor”, mais íntima a cada um, e que talvez por isso mesmo produza tanto 

“estranhamento” em nosso meio acadêmico, fatalmente cômodo em suas inquietações bem-

delimitadas – não que sejam triviais; talvez, mais seguras... E não será outra coisa além desta 

“seguridade” da de-limitação a merecer muito de nossa atenção, para o que certa distância é 

necessária. E isto significa: mantermo-nos, em certa medida, e na medida certa – assim espero! –, 

distantes especialmente dela para melhor contemplá-la: a seguridade. Para tanto, um longo 

trabalho preliminar se faz necessário e a presente tese deve atingir precisamente este objetivo. 

Considerando que a seguridade, pretensamente conquistada mediante a delimitação do “espaço 

de atuação de forças”, explicitando-se aí relações bem determinadas de causas e efeitos, fazendo 

do mundo, de si mesmo e dos outros, um complexo coerente de representações, as concepções 

de “liberdade” que servem a tal propósito devem ser suficientemente problematizadas. Segundo a 

orientação adotada neste trabalho, o pensamento schopenhaueriano torna-se crucial.  

 

 A Vontade schopenhaueriana, que é irredutível em si mesma a um “querer-isto” ou 

“querer-aquilo”, serve à exposição da vida como fenômeno autoproduzido, sem finalidade outra 

que não a própria vida, incondicionalmente, o que significa que se vive porque e, sobretudo, 

enquanto se quer, ou melhor, porque cada um já sempre é manifestação da própria vontade de 

viver, cada um é vontade de viver, vontade esta indefinível, em si mesma não-racional, cega, 

imponderável. Há de se enfatizar: “enquanto se quer” não significa ser-nos possível, por um “ato 

de livre-arbítrio”, dar um fim ou conservar a vida em sua essência, muito embora nossos esforços 

se dirijam para isto. A vida se “justifica” por si mesma, de modo que não há qualquer para quê que 

lhe dê sentido extrínseco, que a faça surgir, tampouco um quê ou um quem a tenha produzido; não 

há evolução, não há teodiceia; não há arché, não há telos, não há aitia, exceto em nossas 

representações. Dito de outro modo: se é verdade que a vida se explica em sua própria dinâmica, 

enquanto já é vida, pelas ciências, não há qualquer explicação possível que lhe esclareça a origem, 

restando-nos apenas admiti-la como o que é por si mesma. As categorias próprias ao mundo da 

vida não são legitimamente aplicáveis a qualquer outro “mundo” – na linguagem de 

Schopenhauer, a forma de nosso conhecimento acerca do mundo como representação é 

impotente para se conhecer o mundo como vontade. Já nos encontramos sempre em um mundo, 

postos em inalienável relação com o que de mais é no mundo junto a nós e conosco segundo a 

mesma fatalidade. É ela, a Vontade, a nos pôr em relação, não sendo ela mesma essa relação, pois 
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toda relação é já relação representada por um sujeito, relação entre duas ou mais partes, e já a 

multiplicidade é um produto das formas do conhecimento representacional, sendo-nos mesmo 

impossível imaginar uma unidade pura e absoluta. Desse ponto de vista, as representações são 

inescapáveis. A Vontade, em si mesma, por sua vez, nem representa nem é representada, 

distinguindo-se absolutamente de seu modo de manifestação, bem como de sujeito e objeto, 

polos de toda e qualquer representação (Schopenhauer, 2004, [cap. I]1 p. 687). Desta 

incondicionalidade, ou ausência de fundamento, razão de ser (Grundlosigkeit), conforme nos diz 

Roger em seu prefácio a Sobre o fundamento da moral (Schopenhauer, 2001, p. XLV-LI), são 

deduzidas três determinações principais, quais sejam: a indestrutibilidade da Vontade (nascimento 

e morte são fenômenos que, como tais, não a atingem); a unidade da Vontade (unidade metafísica 

não-relacional que se opõe às unidades física – sensível – e conceitual – abstrata –, ambas 

consistindo em representações submetidas ao princípio de individuação); e a liberdade da 

Vontade (estendida a tudo aquilo que é, posto que, sendo liberdade daquilo que é um e 

indestrutível, não pertence ao racional ou qualquer espécie determinada, ou seja, a vontade não é 

nem uma propriedade, nem uma faculdade).  

Desse modo, o “conhecimento” das “determinações” da Vontade que cada um de nós é 

originariamente supõe a superação do princípio de razão segundo suas formas – respectivamente, 

do tempo para a indestrutibilidade, do espaço para a unidade e da causalidade para a liberdade – 

e, por conseguinte, da perspectiva do mundo como representação. Sendo a Vontade a alteridade 

da representação do ponto de vista do conhecimento, sua determinabilidade, conforme 

enumerada por Roger, depende da desconsideração das condições formais do conhecimento 

empírico. Trata-se, portanto, de uma determinação formal, pois implica dizer que é impossível uma 

experiência da Vontade em si mesma. Se tais determinações são deduzidas da supressão das condições do 

pensamento por representações, em verdade, a busca pelo incondicionado no fundo das 

representações consiste, antes, na investigação de uma positividade ontológica no sentido de que 

toda relação, inerente a toda representação, se estabelece segundo uma intrínseca dicotomia que 

já sempre traz consigo um “não” privativo. À negatividade ontológica da Vontade 

schopenhaueriana, vinculada ao nada e à indeterminância, contrapõe-se a negatividade lógica que 

                                                 
1 Sempre que possível, serão indicados entre colchetes, ao lado das referências do tipo autor-data, dados para uma 
localização mais universal das passagens citadas. Estes dados podem consistir em números de capítulo, parágrafo ou 
paginação original em edições referenciadas internacionalmente. Isto vem facilitar a consulta pelo leitor em casos de 
obras clássicas volumosas e/ou com múltiplas edições. No caso de O mundo como vontade e representação, de 
Schopenhauer, os capítulos da parte principal da obra são indicados pelo símbolo “§”, enquanto que os capítulos dos 
Suplementos o são pela abreviatura “cap.”. 
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sustenta toda possibilidade de representação não-absurda2 – por exemplo, o princípio de 

contradição indica a impossibilidade de se representar (na percepção ou no pensamento) algo 

como sendo e não sendo ao mesmo tempo e sob o mesmo ponto de vista. Ou seja, a dedução 

negativa daquilo que a Vontade não é, do ponto de vista ontológico, releva sua positividade, nada 

tendo a ver, pois, com uma teologia negativa que simplesmente opõe Deus à temporalidade, à 

espacialidade e à natureza declarando-o como a alteridade de tudo que é mundano, isto é, o 

humano. A teologia negativa supõe uma relação dada entre Deus e mundo, segundo a qual um é o 

que o outro não é. Por isso Deus terá surgido como fundamento, causa-primeira extrínseca de toda 

outra existência: por ter sido pensado segundo a lógica, ou seja, abstratamente, em uma relação 

negativa com o mundo. Schopenhauer, por sua vez, coloca a questão a partir de Kant, radicalmente: 

se a razão de ser (Grund, fundamento) é um princípio do conhecimento e não do mundo, o 

conhecimento essencial deste último deve prescindir de tal princípio, e se toda ciência se erige 

graças ao princípio de razão, deve-se buscar um modo de conhecimento inteiramente outro. A 

diferença entre Schopenhauer e seus antecessores se torna manifesta quando se trata do 

problema da liberdade. Isto é, em vez de empreendermos uma “crítica da razão” que venha a 

delimitar o âmbito do cognoscível, como fizera Kant, devemos adotar uma nova atitude em face 

do próprio conhecer, a qual deverá supor, por insólito que pareça de início, um completo 

redimensionamento do problema da liberdade – não porque estejamos tratando da Vontade; pelo 

contrário, a questão mesma acerca da Vontade recebe novo dimensionamento quando nos vemos 

enfrentando o problema da liberdade, em si mesma independente de toda “faculdade de arbítrio”. 

Diferente do que pressupõe a teologia negativa, a Vontade, em Schopenhauer, é o mundo, 

distinguindo-se dele apenas por uma questão de perspectiva, o que muito difere do que afirmam 

o neoplatonismo e o panteísmo.  

O caráter não-justificado da existência senão pelo livre querer-viver, viver este significativo 

e em busca de significância junto à necessária constituição de relações referenciais por intermédio 

de representações, parece traduzir uma visão de mundo segundo a qual vivemos apoiados em 

concepções de realidade bastante incertas, ingênuas, desviados, por nossa própria racionalidade 

produtora de abstrações, daquilo que a cada vez se nos mostra segundo o que essencialmente é. 

O fenômeno se mostra pelo que é; somos nós a buscar nele outra coisa tal como uma essência ou 

um fundamento. Compreendendo o mundo a partir de seu aspecto mais empobrecido e 

superficial (mesmo quando se trata de “essências”), aquele redutível às categorias de nosso 

entendimento, às nossas possibilidades de experiência sensível ou de “pensamento” – assim 

                                                 
2 Deve-se admitir a possibilidade de representar absurdos como A = não-A, bem como dizer “um gato não é um 
gato”. Tais representações são, todavia, sem sentido; podem ser ditas, mas não percebidas nem pensadas 
significativamente. Em síntese, são “flatus vocis”. 
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tradicionalmente tratado pela filosofia como pelas ciências especiais –, apoiando-nos no que de 

mais abstrato e ao mesmo tempo mais “palpável” – isto é, ao alcance de nosso intelecto – se nos 

dá a conhecer, nossas representações, na verdade nos colocamos em fuga com relação ao fundo 

que, embora tão desejado, mais nos aterroriza: a responsabilidade de assumirmos nossa própria 

liberdade para-ser, a decisão originária segundo a qual, exclusivamente, somos o que somos. 

Enfrentar o próprio ser-livre, o fato incontornável de sermos isto que somos, o fenômeno de 

nossa própria decisão quando ainda não éramos indivíduos – pelo contrário, tornamo-nos 

indivíduos pela decisão –, parece pesar como “o maior dos pesos”, utilizando-me da expressão de 

Nietzsche ao enunciar, pela primeira vez, em A gaia ciência, a hipótese do eterno retorno. Não 

lançar mão de um algo ou um quem como responsável pela nossa “natureza” ser tal como é – 

aquilo que Sartre denominará “má-fé” –, mas, pelo contrário, enfrentar o próprio ser-livre, é 

permitir-se uma “sombria” suspensão na indeterminância que incontornavelmente precede todo 

“ato livre” da vontade, contribuição de Kierkegaard a nosso tema, adequadamente aprofundada 

por Heidegger. 

Será possível manter-se livre, ter a vontade não determinada por fins, motivos, razões, ou 

seja, termos vontade livre das relações por ela mesma postas entre o que nós mesmos já somos e o 

mundo como que nos separando dele? Será antes possível retomar a liberdade uma vez 

determinados segundo a natureza, após a já efetivada “queda” mediante a decisão-de-ser já 

tomada previamente a toda consciência ou reflexão ou experiência? Existir como se a liberdade 

não fosse algo que se exerce por intermédio de uma consciente e calculante, pragmática 

deliberação em vista de representações subjetivas de bem-estar? Será possível suportar a angústia 

perante um mundo cuja significância e sentido, familiaridade e seguridade, não sendo 

simplesmente dadas naturalmente, exigem de nós colocarmo-nos em meio aos entes? Será 

possível existirmos significativamente sem nos deixarmos conduzir por meras representações a 

um tempo reconfortantes e inquietantes? Suprimirmos e superarmos nossa ordinária 

interpretação reducionista da realidade em benefício de um ser-livre que, por sua vez, em si 

mesmo, não nos garante o controle sobre as coisas, justamente a segurança procurada em toda 

forma de poder? Entendermos que a liberdade mesma nada tem a ver com controle? Ou será que 

vivemos de e para representações tão-somente para nos desembaraçarmos dessa liberdade que 

tanto de nós exige e que “livremente” decidimos abandonar? Que implica sermos livres? Como 

entender este ser-livre? Ter diante de si tão-somente possibilidades em lugar de portos seguros? 

Que de nossa essência se negligencia em determinarmo-nos por representações do real por nós e 

em nós mesmos engendradas naquela fuga? 
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A busca por respostas deve ter início aqui com a discussão sobre a possibilidade mais 

extrema, e supostamente menos “própria” ou “natural” à vontade, ou querer em geral: sua 

autonegação, ou autossupressão. Ou seja, a “recusa” de um certo modo – bastante ordinário – de 

relacionamento com aquilo que há a nossa volta, com o próprio mundo. Uma possibilidade, no 

rigor do termo, extra-ordinária. Se, para tratar da liberdade, deve-se abordar o possível como tal e, 

assim, tem aqui privilégio a possibilidade de negação da vontade, isto se deve ao fato de que 

talvez seja no ato que contradiz toda determinidade natural e suspende as condições de sua 

inteligibilidade que a liberdade mais claramente pode se mostrar, o que, no entanto, não se deve 

confundir com uma “possibilitação da liberdade” mediante a mera supressão de impedimentos 

fatuais, perspectiva que será detalhadamente criticada no decorrer do estudo. A partir da 

possibilidade de negação, e do que esse ato implica, uma compreensão do “não” e do “nada”, 

chega-se aos elementos necessários a uma análise da liberdade e seu conceito, isto é, não apenas 

do que ela seria como tal, mas também, e em especial, de nossas representações a seu respeito (eis 

o que o subtítulo indica por “ser-livre como representação”). Este é o conjunto da problemática 

central na tarefa assumida no presente estudo, a saber, uma destruição ontológico-existencial do 

conceito vulgar de “liberdade” mediante uma abordagem histórico-analítica. Naturalmente, uma 

sugestão de resposta ao problema da negação da vontade de viver não é o objetivo último desta 

investigação, mas apenas – embora pré-requisito necessário – o ponto de partida para uma análise 

da existência e de nossa compreensão do existir, aqui interpretado como expressão de nosso 

próprio querer-ser, da incondicionalidade inerente à faticidade de já sempre, cada um de nós, ser-

no-mundo como ser-livre, em suspensão sobre o kierkegaardiano abismo da possibilidade da 

liberdade, que a cada vez nos exige posicionamento e decisão.  

A isto deverão suceder futuras análises acerca de nossa adesão às determinações segundo 

promessas de segurança e felicidade. Afinal, que hão de ser tais promessas e qual o sentido íntimo 

de nossa adesão a elas ou “necessidade” delas? Dizer que se trata de promessas de bem-estar e 

que todos “visam ao bem e à sabedoria”, como afirmavam os pensadores clássicos, não responde 

à questão na medida em que não se tem esclarecida nossa necessidade de bens quaisquer, 

tampouco em virtude de que se toma ou se pode tomar algo pelo bem, nem ainda se esclarece 

satisfatoriamente a necessidade, propensão, ou mesmo dever da vontade em aderir a 

determinações quaisquer... Nesse ínterim, o bem como meta ou mesmo a perspectiva da salvação 

se mostram apenas como simulacros de resposta, não sendo de modo algum evidente o sentido 

último destes fins, o que nos faz recuar em face de toda Ética e toda Teologia. Antes, faz-se 

necessária uma análise de nosso conhecimento teórico e de nosso conhecimento prático, bem 

como das respectivas representações que os constituem ou a que aderem. Todavia, considerando-
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se a amplitude e complexidade do trabalho preparatório exigido para tais análises, o qual deve 

lançar seu olhar para o todo da tradição filosófica ocidental, o exame de suas consequências sobre 

os modos habituais de se lidar com o saber e com os afetos deverá ser deixado para estudos 

posteriores.  

 

 



Prólogo 
 

 

O enigma da negação da vontade vem constituir o ponto inicial de nossa investigação na 

medida em que sua realização coloca nossa própria essência, segundo Schopenhauer, em face do 

nada que constitui o verdadeiro fundo do mundo como representação. As insuficiências de base 

que caracterizam a interpretação usual da negação da vontade em Schopenhauer constituem o 

tema do primeiro capítulo: “A negação da vontade: uma possibilidade obscura”.  

A fim de se dar início à superação dessas insuficiências, passa-se logo ao segundo capítulo: 

“‘O’ nada(-querer) segundo um duplo olhar”. O “mundo” torna-se nada, se aniquila, palavra que 

remete ao latim nihil. É de se observar que nesse nada a Vontade conhece a si mesma e, além 

disso, tal acontecimento, que não consiste em uma experiência subjetiva, tampouco em fato 

objetivo, exprime o máximo de liberdade possível. A liberdade da Vontade perante o nada de si 

mesma se nos mostra, pois, como abertura privilegiada daquilo que a Vontade é em si mesma, 

colocando-se “entre parêntesis” tudo aquilo que até então parecia ser “o mundo”. O mundo, para 

além ou aquém de toda representação, de toda dicotomia calcada na relação sujeito-objeto, 

adquire um caráter cuja compreensão exige uma completa ressignificação do que significa ser-

livre. Para tanto, o enigma da negação da vontade tem sua possibilidade de esclarecimento 

condicionada à tematização do sentido próprio desta negação, bem como do sentido próprio de 

“vontade” nesse contexto. A questão que se coloca, portanto, é a seguinte: Reside a liberdade em 

um poder negar ou, muito pelo contrário, é justamente por um deixar de negar em se afirmando a si 

mesma que a liberdade se libera para si própria como vontade livre? A fim de que possamos 

defender a segunda alternativa, é necessário distinguir preliminarmente a negação como noção 

categorial relativa e como positividade existencial, ou seja, como elemento constitutivo de 

representações e como fundo próprio de toda singularidade fenomenal. O que se nega na negação 

deve ser compreendido, antes de tudo, ontologicamente a fim de que o ser-livre pelo “não” apareça 

em sua propriedade. Somente a partir daí se pode atingir um esclarecimento da vontade como 

interesse e de sua negação como desinteresse.  

O tema do desinteresse é abordado de modo privilegiado, desde Kant, do ponto de vista de 

uma filosofia do Belo, servindo como preparação para a crítica da compreensão usual de 

liberdade, mais que enraizada na filosofia ocidental desde seus primórdios. No entanto, 

permanece o obstáculo da perspectiva representacional, mesmo em Schopenhauer, na medida em 

que o conhecimento da Vontade por ela mesma na contemplação estética se pauta na intuição da 

Ideia no tempo pelo sujeito puro. Se esse sujeito não é mais um “eu quero”, por sua vez, é ainda 
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uma subjetividade (pura) adequada a um objeto (o ideal). Em torno desta problemática se 

constitui a preparação para a tematização das representações da liberdade, estabelecendo um 

estreito vínculo entre o terceiro capítulo, “Heidegger contra Schopenhauer: digressão sobre o 

‘(des-)interesse’”, e o que se segue, “O homo amphibios”, dividido em duas partes. Desse modo, 

após uma análise comparada da história do conceito filosófico de “liberdade” – primeira parte, 

“Das origens ao Iluminismo” –, quase sempre entendido, ao menos até Kant, como contrapartida 

do conceito de “necessidade” e por este determinado em seu conteúdo como espécie de 

causalidade, que é um princípio de toda representação, deve ter lugar a definitiva superação do 

racionalismo que caracteriza e assim obstaculiza toda compreensão da essência da liberdade que 

se pretende traduzir na possibilidade de negação da vontade – segunda parte, “O dualismo 

kantiano e a crítica schopenhaueriana”. Tanto no capítulo terceiro quanto no quarto, destaca-se a 

originalidade de Schopenhauer que deverá reforçar a atenção sobre o sentido da negação da 

vontade em seu caráter existencial. 

Nesse processo histórico-analítico ganha relevo a perspectiva existencial em sua 

tematização de um ser-livre originário, momento em que o tema da angústia emerge e, fazendo 

retornar a questão sobre o nada, favorece a compreensão do ser-livre como querer-ser si-mesmo 

e suas implicações (trata-se do “ser-livre na angústia”). Assim, o quinto capítulo, “A angústia do 

ser-livre”, concentra-se nas contribuições de Kierkegaard e Heidegger, onde também se conquista 

a caracterização dos limites da Ética em face da Ontologia, tornando duvidosa a apropriação do 

problema da liberdade, do querer e mesmo do poder pela Ética, pela Política e pelo Direito.  

Adicionalmente, e finalizando a presente etapa deste estudo, preparatória em seu todo, a 

perspectiva existencial deve conduzir à superação do conceito de vontade como representação da 

possibilidade de agir, bem como à elucidação do sentido geral da decadência como fuga da 

angústia, ou seja, o sentido originário da adesão a interpretações de mundo amparadas em 

representações que, sustentando referencialidades, alheiam o ser-no-mundo de si mesmo segundo 

seu interesse íntimo nas mais diversas formas de asseguramento. Retomando-se nesse contexto a 

filosofia de Schopenhauer, a essência da vontade como querer-ser singularizante mostra-se 

originariamente ligada a uma outra possibilidade já sempre decidida, um saber próprio ao homem 

sobre si mesmo que, angustioso, já sempre o põe em fuga da liberdade: a morte. Neste percurso 

se deverá esclarecer, por fim, o sentido de já sempre sermos os únicos responsáveis por nossa 

própria existência e por que, pela negação, a liberdade autêntica se reconquista a si própria na 

mesma medida em que se suspende o véu através do qual o mundo não passava de uma 

justaposição de fenômenos. Esta é a problemática a ser tratada no sexto e último capítulo: “A 

fuga para o ente e para as representações do ente: queda do ser-no-mundo e vontade de existir”.  



Considerações Finais 
 

 

A tematização da schopenhaueriana negação da vontade de viver, defendida como 

possibilidade máxima da liberdade no mundo humano, exigiu que, ao lado da crítica do conceito 

de liberdade em busca da essência do ser-livre, se investigasse a alternativa schopenhaueriana para 

a compreensão do conceito de “vontade”. No âmbito estrito da doutrina da negação da vontade 

de viver se pôde reconhecer a insuficiência da exposição dos fenômenos para sua fundamentação, 

do mesmo modo que a admissão da mística aí exaltada não basta à adequada compreensão 

filosófica do fenômeno estudado. Para tanto não se fez necessário recorrer à ampla literatura 

sobre o tema. Em um primeiro momento, logo nos deparamos com o problema do 

conhecimento e seu papel no agir. Ordinariamente acessório, o conhecimento também pode vir a 

ser protagonista na efetivação da negação da vontade, desde que, não determinado pela estrutura 

cognoscitiva que se realiza na polaridade sujeito-objeto, consista em uma intelecção imediata da 

unidade da Vontade. Esta possibilidade, em vez de depender da razão ou do entendimento, ora 

parece mais primitiva, ora mais elevada. Parece primitiva se pensarmos que a inteligência regride 

dos conceitos e intuições causais/materiais à forma do tempo. No entanto, se confirma como 

mais elevada se pensarmos o intelecto schopenhaueriano como objetivação superior da Vontade. 

Isto porque, se a razão permite ao homem a abstração representacional da unidade sob a forma 

do conceito e ainda uma egoidade consciente, e isto permanece circunscrito à esfera da 

subjetividade e submetido aos princípios de identidade e contradição, o intelecto irracional – 

melhor dito: arracional ou pré-racional – favorece a ruptura final com a subjetividade inteligindo 

de tal modo a coisa em si que instantaneamente se confunde com ela. Trata-se, neste segundo 

caso, de uma subjetividade pura, ou seja, não reflexiva, não racional, não discursiva, não abstrata 

que, subsumida à Ideia como objetivação imediata da Vontade, isto é, não forjada pelo aparato 

cognitivo do homem, se identifica com o mundo. Tal movimento não seria possível aos entes nos 

graus mais inferiores da natureza por estarem movidos pela necessidade natural e submetidos ao 

gênio da espécie, com o qual a individualidade humana já rompe em certa medida.  

Nesse caso, o aparente contrassenso da denominação “intelecto irracional”, merece 

esclarecimento, bem como “subjetividade pura”. Considerando-se o sentido estrito que confere 

Schopenhauer à palavra “razão”, respeitada a interpretação comum de que se trata de faculdade 

distintiva da espécie humana, por “intelecto” devemos compreender o nome da faculdade de 

inteligir em geral, de intuir. A novidade schopenhaueriana neste ponto consiste em fazer da 

inteligência, stricto sensu relacionada à noesis, ou intuição pura platônica, uma impossibilidade da 
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razão lógica. A razão lógica, com o perdão do pleonasmo, consiste, como indica a própria 

designação, em uma faculdade de medir proporções à luz das possibilidades do discurso ou ainda 

produzindo novas possibilidades de discurso, mas sempre por abstrações, seja de intuições 

sensíveis reais ou da mera fantasia. Em síntese, o uso mesmo da razão é, por definição, relacional 

e tal relação sempre envolve alguma espécie de material, mesmo quando submetido a 

formalização. Desse modo, a razão é uma faculdade de abstrações e nada mais. Se Platão, por 

exemplo, atribui à razão o poder de chegar ao puramente inteligível, o faz a partir do papel 

desempenhado pela dialética ascendente no processo de aquisição do saber (sobre o) universal. 

Contudo, não se pode esquecer que a intuição propriamente dita da Ideia não pertence nem pode 

ser adequada ao âmbito do discurso e das definições. Ao contrário, a noesis é antes declarada 

como uma visão, uma theoria. A despeito da identificação atribuível a Platão entre alma e razão, 

devendo-se ainda ter em conta que a logística é uma capacidade da alma dentre outras, justamente 

aquela capaz de discurso, percebe-se que a natureza da noesis está na raiz da modificação operada 

por Schopenhauer. Até Kant, o inteligível era um objeto do pensamento racional, devedor da 

logística. Com Schopenhauer, a inteligência pura conserva o caráter platônico de ascese ao 

supraconceitual jogando fora a escada da dialética (ser sequer havê-la utilizado!), e isto em guerra 

aberta contra os sistemas filosóficos pós-Kant. Aliás, “jogar a escada fora” é condição para que se 

possa subir, segundo Schopenhauer. Desse modo, temos o intelecto racional, submetido a regras 

do pensamento representacional, escravo da vontade, e o intelecto irracional, livre dessas amarras 

e, por isso, capaz de liberar uma clara visão do fenômeno em seu ser sem a mediação da matéria, 

ou de categorias, o que dá no mesmo. O objeto da noesis não é um ob-jeto propriamente dito, 

posto que não se contrapõe a um sujeito, mas se une a ele como o mesmo, e eis que esse “objeto 

puro”, para ser apreendido como em-si, faz supor uma entidade conhecedora denominada 

“sujeito puro”, mas, a rigor, ambas as designações não resultam senão de uma tentativa de 

tradução abstrata de um acontecimento supranatural: o conhecimento da Vontade por ela mesma 

no refletir em que contemplante e contemplado se confundem na contemplação. Assim 

Schopenhauer explica que essa inteligência em nada se identifica com o que se convencionou 

chamar de “intuição intelectual”, ou seja, a suposta possibilidade de a mente, ou alma, confrontar 

um objeto que não provenha, em última análise, dos sentidos – quanto a isto, Schopenhauer 

adere decididamente aos empiristas britânicos por intermédio da crítica kantiana, além de 

empreender um parricídio contra Platão. Em virtude mesmo de sua indefinibilidade, a Ideia 

platônica não se confunde, porém, com um “objeto puro” da razão cartesiana.  

Nada disso parece-nos bastante para a qualificação de Schopenhauer como irracionalista; 

trata-se mesmo de algo indefensável, mesmo porque que é graças à razão e à linguagem que 
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qualquer coisa pode ser tornada consciente e comunicável. Em vez disso, Schopenhauer 

reconhece dois modos de consideração do mundo, e em um deles a racionalidade não 

desempenha papel algum, muito embora ainda se trate de representação, de maneira que nenhum 

intelecto é capaz de negar a Vontade – apenas ela mesma o pode. 

A tese de Schopenhauer, que somente será aprofundada na parte dedicada à Estética, até 

então, possui um caráter estritamente antropológico na medida em que procura justificar o lugar 

do homem na natureza do ponto de vista dos vários graus de expressão da Vontade, sendo o 

intelecto o mais elevado. Importante foi, de início, justificar o interesse em se investigar o sentido 

próprio de “Vontade” no pensamento de Schopenhauer a fim de que o mesmo pudesse ser 

repensado à luz do pensamento existencial posterior. Afinal, o caráter duplo e conflituoso do 

mundo como vontade e como representação haveria de ser de grande importância para 

subsequentes considerações acerca do mundo da vida e da cotidianidade. Nesse processo, a 

ruptura de Schopenhauer com o racionalismo, o essencialismo, o subjetivismo, bem como suas 

inovações antropológicas e no que toca ao conceito de “Vontade”, fazem dele um precursor 

arrojado em temas fundamentais de filosofia existencial.  

Em meio às linhas gerais traçadas no primeiro capítulo, se pôde reconhecer a negação da 

vontade não como uma doutrina convidativa ao ascetismo ou ao misticismo, mas que neles 

encontrava formas concretas de expressão que, para Schopenhauer, pareciam mais eloquentes do que 

qualquer argumento lógico-racional. Aí mesmo onde se reconhecia uma deficiência filosófica 

descobriram-se indícios de uma verdade mais originária, a saber: se a mística é o meio pelo qual 

essa verdade se dá e o ascetismo é o fim durável que se atinge por força desse desvelamento, o 

princípio, a origem, deverá remeter ao próprio caráter que assim se manifesta e para o qual o 

desvelamento se faz possível. É na compreensão desse caráter que a adequada compreensão da 

possibilidade da negação da vontade como possibilidade máxima da liberdade pode acontecer. 

Preliminarmente, foi defendido que a negação da vontade não significa a destruição da coisa em 

si, nem o aniquilamento de qualquer essência – o que, neste caso, é o mesmo –, tampouco a 

destruição do ente real, mas a superação do mundo como representação, o mundo da 

determinidade, cuja alteridade, do ponto de vista da representação, é o “nada”. No entanto, se 

“nada” consiste em ausência de representações, sem que isto signifique a destruição da coisa em 

si, devemos supor que, mesmo negada, a Vontade subsiste como coisa em si, como aquilo 

mesmo que nega, como o mais originário. Desse modo, evidencia-se a obscuridade do que até 

então parecia mais claro. Em que, afinal, consiste o negar vigente nessa negação? Se não se trata de 

recusar algo determinado, uma vez que todo determinado é mero fenômeno objetivo ou 
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representação subjetiva, o próprio não-querer exige esclarecimento antes que qualquer outro 

passo seja dado. 

Por negação do querer desde sua essência deve-se entender a superação do mundo como 

representação a partir da compreensão da insubstancialidade daquilo que lhe serve de matéria: o 

individual. A Vontade se nega naquilo em que se expressa como ela mesma não é: a manifestação 

como alguma coisa. Toda determinação colapsa mediante a supressão da distância interposta 

fenomenalmente entre os indivíduos. A Vontade, negando sua manifestação, que é afirmação sua, 

retorna a si mesma. O nada nomeia a originária insignificância e, portanto, a indiscernibilidade do 

ser enquanto ser de todo ente. O nada “é”, pois, o outro do ente ao invés da mera negatividade ou 

ausência no ente ou do ente. Esta última é a perspectiva representacional em que se baseiam 

ontologias derivadas, negativas, cujos discursos versam sobre a impertinência de propriedades 

dadas a entidades dadas; aquela, a perspectiva ontológica mais originária segundo a qual “nada” 

não consiste na carência de ser (determinação negativa), mas antes coincide positivamente com 

ser enquanto ser. Nada-querer deverá então significar um não dirigir-se a coisa alguma de 

individual enquanto individual, seja para trazê-la para junto de si, seja para afastá-la para longe de 

si, seja para ignorá-la indiferentemente – trata-se de um não desejar, porém em uma dimensão 

metapsicológica. Mais do que isso, em vez de significar uma atitude individual, particular, será a 

expressão imediata do não se representar como indivíduo dado, determinado. Ao se negar as 

múltiplas formas de expressão do querer-viver, conforme antecipado no segundo capítulo em 

uma primeira formulação construída com o auxílio de Nietzsche e Mestre Eckhart, pela negação 

da vontade, afirma-se o ser livre para a plenitude de ser si-mesmo não determinado segundo representações. O 

fenômeno da negação da vontade, dito brevemente, significa essencialmente a autoafirmação da 

Vontade naquilo que ela mesma é: livre e una, eterna e infinita. Com isto se perdem as 

determinações causais, espaciais e temporais, conquistando-se, por sua vez, a responsabilidade 

pela própria existência, expressão do querer-ser. A unidade originária, nesse contexto, não é uma 

entidade abstrata. A negação da vontade começa a aparecer, na contramão das interpretações 

usuais, como atitude fundamentalmente positiva, tornando-se reconhecível uma possível afinidade 

com uma espécie de não-querer que Heidegger buscará pensar como essência do pensamento 

possibilitador da serenidade para com os entes – a liberalização desocupada do ente em sua 

entidade; o livre pensar a coisa como coisa. 

Como resultado, atinge-se a compreensão de que a vontade que, conforme sua natureza, se 

afirma no “mundo”, ou como “mundo”, o faz sempre de forma mediata, ou seja, como caráter 

individual – em uma palavra: como fenômeno. Todo indivíduo, então, afirma-se a si mesmo em 

contraposição àquilo que ele não é, o outro. As formas “inferiores” de vida, enquanto regidas 
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pelo gênio da espécie, mais dificilmente desenvolvem comportamentos opositores contra os seus 

semelhantes, e quando isto ocorre é sempre em virtude do ímpeto de conservação da própria 

vida e da vida da espécie. Uma vez que a espécie humana é mais marcadamente individualizada, o 

egoísmo essencial adquire outra forma, podendo chegar à maldade graças às representações 

aguçadoras do amor-de-si. Podemos mesmo dizer com certa audácia: isto é uma evidência de que 

os homens, em seu íntimo, em geral, não tomam uns aos outros jamais como iguais e muito 

forçosamente como semelhantes, a despeito de todo formalismo ético ou legal; caso contrário, 

sequer o amor seria possível, o mesmo valendo para o ódio. Se tomamos este diagnóstico e o 

remetemos à Vontade ela-mesma, podemos perceber em que consiste o fundo de nossa 

interpretação para o fenômeno da negação do querer-viver. O “outro” da livre coisa em si é o 

fenômeno finitizado e contra ele se dirige seu ímpeto afirmador; no entanto, do ponto de vista do 

fenômeno em que se dá esse acontecimento, negado o mundo como representação mediante a 

apresentação de seu em si, livremente posto por si mesmo, a partir de si mesmo, e perante a si 

mesmo, a substancialidade fenomenal colapsa dando lugar à visão do mundo como Vontade. O 

fenômeno da negação, visto por esse prisma, é ontologicamente positivo, nisto consistindo a 

ambiguidade fundamental da Vontade que, como tal e de seu próprio “ponto de vista”, não é nem 

positiva nem negativa. Tais valores não podem ter sentido senão do ponto de vista do ente que antes 

de tudo, por natureza, apenas tem em conta ele mesmo e sua persistência na existência. 

Sendo então exigida uma revisão profunda não apenas das interpretações consolidadas do 

suposto pessimismo schopenhaueriano, mas também da forma como o ascetismo é lido em sua 

obra, prosseguimos em direção à redução da distância entre Schopenhauer, Nietzsche e 

Heidegger, já iniciada no segundo capítulo. Pretendeu-se realizá-lo inicialmente em meio à 

detalhada análise do conceito que mais adiante consideraríamos central para a adequada 

compreensão do pensamento schopenhaueriano acerca do elemento vinculador entre vontade e 

representação. Trata-se do conceito de “interesse”. Sua tematização conduziu ao âmbito da 

Estética, ou filosofia do belo, já tangenciada rapidamente no capítulo precedente. Contudo, a 

problemática do interesse já prelineava, por sua vez, bem como visava sua articulação com a 

problemática ético-ontológica da liberdade. Desse modo, o terceiro e o quarto capítulos podem 

ser compreendidos à luz de um único movimento, qual seja: o de apartar o problema da liberdade 

das representações usuais voltadas ao interesse da vida “prática” tal como migraram para a 

tematização política, aproximando-o, assim, de uma Ontologia que privilegia o jogo entre ser-

livre e liberalização, não apenas como comportamento perante o belo e o sublime, mas 

especialmente, como retomada de si. Tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista 

ontológico privilegia-se uma “inteligência” do ser-livre pela qual se supera a estrita racionalização das 
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ocupações baseada em uma suposta “potência psicológica” de deliberação, que não implica senão 

uma vontade de controle e previsibilidade tranquilizante, bem como a possibilidade – pouco 

justificável fora do âmbito dessa vontade – de fundamentação de uma Ética. A própria necessidade 

de uma Ética, ao menos nos moldes tradicionais, deve ser, pelo contrário, posta em questão a 

começar pela necessidade metafísica que a enseja, e para tanto fora de início proposto o privilégio 

da Estética na tematização do ser-livre. 

De acordo com esse movimento, o terceiro capítulo advoga a compreensão do conceito de 

“interesse” segundo sua significância ontológica de “relação entre entes dados”, daí concluindo por 

seu sentido existencial mais profundo no tocante ao esclarecimento do caráter livre encontrável na 

contemplação desinteressada. Em torno desta discussão se atinge uma primeira positividade no 

conceito de liberdade, a qual só se confirmará pela denúncia e explicitação da tematização 

fundamentalmente negativa vigente ao longo de toda a história da Ética e da Filosofia Política até 

Kant, sempre regida por representações do mundo natural cuja estrutura de cognoscibilidade é 

sempre tomada como solo firme para todo conhecimento possível, mesmo em Kant. Tal 

negatividade consiste no fato de, como o próprio Kant reconhece, o conceito de liberdade 

sempre pressupor o de necessidade. Além disso, ainda segundo Kant, o juízo de gosto é mais livre 

do que o juízo moral na mesma medida em que, no primeiro caso, não há objetos determinados, 

conhecidos ou pensados pelos quais se tomar interesse. Sendo características do belo a não-

utilidade, a universalidade, a conformidade a fins sem fim e a independência com relação a 

conceitos, o caráter não-interessante aí implicado suspende a relação sujeito-objeto. Na contemplação 

estética, portanto, todo condicionamento da percepção e da vontade se encontra ausente; a 

vontade não é mais excitada, não no sentido de que se torna indiferente, mas sim no de que se vê 

indiferenciada em face da Ideia, da representação. A “relação” entre vontade e representação se 

essencializa em sua raiz como liberdade na união de contemplante e contemplado na 

contemplação. A Vontade retorna a si mesma e ao movimento próprio de seu vigor originário 

sem qualquer remissão à determinidade fenomênica; pelo contrário, todo impulso é impulso 

criador. O desinteresse não se revela, pois, como apatia indiferente, mas como disposição livre, 

deixando claro, desde já, que a liberdade da vontade nada tem a ver com escolhas em que se 

exercita uma “faculdade de arbítrio” pela qual se dá fins ou meios ao ente segundo motivos; 

liberdade não é apropriação de possibilidades, mas sua liberação. Schopenhauer então supera 

Kant ao conseguir extrapolar o âmbito da Estética e estender seus resultados à Ética, ou vice-

versa. 

No entanto, conforme mostra o longo capítulo quarto, há uma retração do pensamento na 

medida em que já se antecipa na Antiguidade a redução do problema da liberdade ao da 
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causalidade, ou seja, ao da possibilidade de conhecimento. Se, por um lado, o saber mais nobre é 

aquele que não se deixa reger ou limitar pelas necessidades da vida cotidiana, por outro, a própria 

inteligibilidade aparece condicionada à ordem das causas. Se a liberdade não é tematizada como 

problema na Antiguidade, por sua vez, é reconhecida naquele que se dedica a um determinado 

tipo de saber, aquele certo e seguro, ou seja, aquele devidamente fundado em causas universais. A 

dignidade do homem livre é ainda correlata à dignidade do homem sábio. A “vontade de 

conhecer”, a “vontade de verdade”, imprime sua marca na história do pensamento e o determina 

desde suas raízes, sendo muito próprio a este movimento que a liberdade “moral” seja 

prontamente vinculada à “liberdade de arbítrio”, o que ganhará imenso relevo no pensamento 

moderno sobre o Estado no contexto do que pode ser designado “liberação do sujeito”. Se a 

tragédia questiona pré-ontologicamente a possibilidade humana para agir mediante o conflito 

entre destino e responsabilidade, de seu paradoxo emerge a conformação entre ser e agir, verdade 

e liberdade, segundo a mediação da consciência enquanto faculdade da alma racional que delibera 

segundo o cálculo de causas e efeitos. Posteriormente, a liberação do sujeito, bem como os 

conceitos em que se apoia, como não poderia ser diferente considerando-se esse histórico 

racionalista, se enraíza na perspectiva do mundo como representação, no princípio de razão e no 

princípio de individuação, servindo pouco ao nosso propósito na medida em que urge a crítica 

dos pressupostos aí vigentes. O que fica explicitado, no entanto, é que a relação entre saber e 

liberdade se dá de maneira bastante distinta nos contextos antigo e moderno, pois, se em nenhum 

dos casos saber e liberdade se separam, mas pertencem a um mesmo domínio, no primeiro 

momento a liberdade é sempre relativa às condições gerais de vida, não uma propriedade do 

homem enquanto homem, uma prerrogativa de toda e qualquer racionalidade ou mesmo um 

direito. Tal mudança parece ideologicamente determinada por certas orientações políticas e 

antropológicas que parecem fortemente influenciadas pelo Cristianismo e circunstancialidades 

que desembocaram na chamada “liberdade de consciência religiosa” como problema público da 

preservação das liberdades individuais. 

A influência cristã a que nos referimos se dá pela antropologia que declara o homem livre 

para o pecado na mesma medida em que o condena a um mundo de necessidades em razão de 

sua própria culpa. Nessa perspectiva, a tese da salvação anunciada por Cristo deve ser completada 

pela ação humana iluminada pela verdade – um resquício da Antiguidade –, individualizando assim 

dever e responsabilidade e propondo uma subjetividade senhora de si mesma, questão que ocupa 

grande e importante porção do pensamento de Foucault. O Estado então deverá ser concebido 

como o macrocosmo desta subjetividade autodeterminada, e ao sujeito livre sucederá 

rapidamente o Estado de Direito; a própria liberdade passará a ser pensada a um tempo como 
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natureza e como direito, ou seja, antropologicamente e juridicamente. A esfera da liberdade não é 

a do ser de fato, mas a da possibilidade ou do poder de agir conforme razões e para além das leis 

estabelecidas – liberdade é escolha independente. Atenção especial será dada à fundamentação 

kantiana da moral, que, na mesma medida em que aprofunda a demonstrada negatividade do 

conceito de liberdade e sujeição da vontade à causalidade, além de consolidar a concepção de 

homem como ser anfíbio, permite-nos, por outro lado, uma confrontação direta das 

insuficiências de seu projeto crítico no que diz respeito à elucidação da liberdade da vontade, o 

que se obteve principalmente com a crítica empreendida por Schopenhauer. 

É, portanto, no sentido de atender à exigência de tematização da liberdade da vontade em 

seu sentido existencial que se busca nas filosofias da existência, notadamente em Kierkegaard e 

Heidegger, a positividade necessária para a adequada compreensão do ser-livre. Nesse mesmo 

contexto, deparamo-nos com a tematização da angústia, não por acaso vinculada, de início, ao 

mito judaico-cristão do Pecado Original. A originalíssima tematização da angústia elaborada por 

Kierkegaard nos conduz ao que pode ser tido como o “tom” próprio do problema da liberdade, 

tendo o Indivíduo como protagonista de uma relação radical consigo mesmo, independente de 

toda lógica, todo saber e toda moralidade. Entretanto, no aprofundamento desta perspectiva, 

facilmente se relevam ainda algumas insuficiências.  

Convertida em paradoxo, a dialética hegeliana insiste na figura do conflito com Deus e com 

o Eu, persistente em Kierkegaard. Kierkegaard ultrapassa o Eu, mas Deus resta insuperável. A 

primeira insuficiência, quanto à relevância, consiste na “originariedade” em que se situa a 

angústia: Adão é criatura de Deus. Adão é alguém. Entregue a si mesmo, Adão angustia-se 

segundo a provocação divina, de modo que a possibilidade de sua liberdade é como algo que lhe 

advém no curso de sua existência já efetiva. Nisto consiste a segunda insuficiência, muito embora 

a liberdade lhe seja constitutiva independentemente de todo o resto. Contudo, a terceira 

insuficiência consiste na ideia de que, embora imponderável com relação à necessidade, a 

liberdade kierkegaardiana se veja entravada pela culpabilidade – decerto uma má palavra para 

indicar uma certa “consciência da responsabilidade”, muito embora ambas (liberdade e culpa) 

estejam relacionadas enquanto possibilidades. De todo modo, estimamos que o saldo final do 

pensamento kierkegaardiano seja positivo, sobretudo por nos indicar o caminho de que a 

moralidade é uma exigência da culpa, não o contrário. Mais que isso, tal exigência provém não 

tanto do anseio de reparação – a Ética de Kierkegaard chega a negar sua possibilidade – e menos 

ainda da necessidade de justificativa ou da tática de assujeitamento à la Nietzsche ou Foucault. A 

exigência provém, antes de tudo, originariamente, da angústia em meio a que emerge a 

culpabilidade, ou seja, a possibilidade de tornar-se culpado para com Deus e para consigo mesmo, 
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sempre em virtude de si mesmo. Em poucas palavras, o pequeno tratado de Kierkegaard nos ensina a 

necessidade de total reformulação do que até então se entendeu por “consciência moral”, ponto 

no qual Schopenhauer ainda se mantinha no senso comum da Filosofia, ainda que parcialmente. 

Cada uma destas insuficiências aqui apontadas serão uma a uma preenchidas paradigmaticamente 

pela analítica existencial de Heidegger, cuja obra resta indubitavelmente como o grande divisor de 

águas da Filosofia ocidental, ainda que consideremos temerário estimá-la como autossuficiente. A 

primeira insuficiência é preenchida com o Dasein; a segunda, com o projeto (Entwurf), bem como 

com a distinção entre existencial e existenciário, redelimitando os âmbitos ôntico e ontológico; a 

terceira, com a ressignificação da palavra “dívida” mediante a investigação de seu sentido originário-

existencial. 

Heidegger mostra que a interpretação ordinária de “consciência” como faculdade moral 

não esclarece o sentido existencial que dirige à compreensão de si como sempre sendo e estando 

em dívida. Caso contrário, seria possível não sermos e estarmos em dívida desde que 

cumpríssemos com nossos “deveres”, sejam estes para com os outros, sejam para com nossa 

razão, seja para com Deus, o que é extremamente problemático... Não apenas isto diz que a todo 

homem é dado “não ser culpado”, “não estar em dívida”, colocando para tanto uma exigência de 

adequação, como também, e mais importante caso pensemos em superar os limites já apontados 

de toda Ética, carrega uma série de pressupostos. Já indicamos, a partir de Schopenhauer, a 

impertinência da analogia empírico-causal. Em Heidegger, pode-se reconhecer duas “intuições” 

correlatas que norteiam seu pensamento a respeito: a redução do problema da má consciência à 

sucessão fatual, pois a culpa futura é pensada segundo a avaliação do ato presente à luz de uma lei 

dada previamente no tempo; a exigência da Ética como oriunda de uma exigência mais originária 

de asseguramento. Em ambos os casos, temos a prevalência do modo de interpretação cotidiano, 

atrelado a representações. É ainda defensável que Heidegger mais se atenha ao fato de que o 

homem elabore teodiceias do que o despreze... Daí o interesse no estudo de Kierkegaard. 

Heidegger, contudo, se diferencia no sentido de, em vez de negar a existência do Deus-Juiz, 

busca nesta representação uma “voz” que abre alguma verdade. Dito de outro modo, 

perguntamos: Por que, afinal, o homem em geral se representa como sendo desde sempre em 

dívida, independentemente de sua “boa consciência”? Por isso mesmo aquele que se representa 

como absolutamente destituído de culpa deve ser considerado o mais esquecido de si. É de fato 

muito fácil declararmo-nos ateus, porém mais honestos do que qualquer pio, a fim de, com isso, 

eximirmo-nos de toda culpabilidade. 

Como que seguindo o fio condutor desta pergunta, Heidegger observa que a culpabilidade, 

o sentimento de uma dívida contraída, tal como entendido ordinariamente, remete a uma 
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condição mais originária, existencial, que independe de toda faticidade e, por isso mesmo, dá 

testemunho de uma liberdade que em nada se confunde com aquela conceituada ao longo da 

tradição ocidental. Justamente a busca por uma resposta teológica – leia-se metafísica – para a 

morte, encontrando na culpa originária seu aquietamento, é indicativa de duas coisas: que o 

homem já sempre compreende a responsabilidade por sua própria finitude; que a transposição 

dos negócios cotidianos para o âmbito ontológico, nesse caso, denuncia o aprisionamento ao 

cálculo, à representação, não apenas encobrindo os sentidos próprios de “consciência”, 

“responsabilidade” e “liberdade” como também, e sobretudo, permitindo um duplo 

asseguramento – junto à Lei, para os pios; junto à certeza de si, para os ateus. É no fundo do 

modo de ser cotidiano que Heidegger reconhece o caráter constitutivo da dívida, não segundo 

pressupostos teológicos ou em um mero exercício de generalização do fenômeno antropológico 

da culpa. Em todo caso, a resposta deve ser encontrada na fuga da angústia em face do nada, o 

âmbito próprio da liberdade para ser, de todo poder-ser, sem o que uma “culpa” originária seria 

completamente desprovida de sentido – mais uma vez, a liberdade não é mero pressuposto. 

Liberdade é, antes de tudo, liberdade para o poder-ser si-mesmo.  

Além da Ética e das representações, deve ser posto à parte, quando em direção à liberdade 

originária, também Deus. Este “sacrifício” não é uma oferta ao ídolo Liberdade, uma pedra a 

mais na edificação do Asseguramento; ao contrário, é sua demolição! Nada se sacrifica à 

Liberdade; ser-livre é o sacrifício de si mesmo, o sacrifício das próprias possibilidades. O 

reconhecimento deste sacrifício originário põe de lado, por fim, todo tranquilizador preconceito 

acerca do que significa “consciência”. Eis, a nosso ver, o sentido da destruição fenomenológica 

empreendida por Heidegger em nome do ser-livre, não sendo à toa que sua concepção de 

liberdade pareça a tantos tão sofisticada na mesma medida de sua improficuidade – a liberdade de 

tipo heideggeriano, como é de se esperar, não pode ser apropriada por ninguém. Nesse sentido, o 

existencial se “opõe” ao fatual não por desprezar a “realidade”, mas por atingi-la em sua verdade 

mais íntima, não como pretende fazê-lo a mera teoria, mas ao desvelar-lhe as estruturas 

fundamentais, pois todo ser de fato exige uma possibilidade de poder-ser de fato, cuja raiz reside 

nos modos de ser-no-mundo, ser como possibilidade de ser si-mesmo. Não uma possibilidade 

dentre representações dadas de uma contingencialidade, imaginativamente, mas a possibilidade 

como tal. Apenas na superação da Ética a Ética pode ser adequadamente compreendida em seu 

sentido, como amparo ao des-amparo angustioso. Apenas do ponto de vista da possibilidade de 

possibilidades se pode atingir o sentido próprio de sua compreensibilidade originária, bem como 

da liberdade e da vontade, seja em sua essência, seja em suas representações. Toda decisão por 

esta ou aquela possibilidade de ser consiste em antecipação de quaisquer possibilidades fatuais 
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cotidianamente representáveis, de modo que toda “escolha”, pragmática, moral etc., acerca do 

agir ou não agir, deste ou daquele modo, sempre expressa um já-sempre-estar-decidido acerca de 

e por si-mesmo no “estado” originário de silenciosa solidão sem socorro e sem abrigo. Somos o 

que somos, e este é o maior dos sacrifícios segundo seu peso – o maior de todos, dirá Nietzsche 

no primeiro anúncio do eterno retorno. 

Resulta, em primeiro lugar, que todo empenho por “compreensão” no âmbito familiar e, 

sobretudo, razoável das representações encobre algo de mais originário, uma compreensão de 

nosso próprio ser de que a cada vez nos evadimos: o estar-suspenso em meio ao nada da 

angústia. Observa-se ainda que o referido sacrifício, ao contrário dos holocaustos pela expiação 

das faltas cometidas, não resgata dívidas; ao contrário, constitui a dívida fundamental. O sacrifício 

inaugural de toda existência é o presente ofertado pela presença (Dasein) a si mesma, mediante o 

qual ela é o que é – não é, pois, reparador; é ao invés disso irreparável. O que uma vez se dá a si 

não se toma de volta. Daí emergirá o tema da possibilidade extrema: a possibilidade da 

impossibilidade expressa no ser-para-a-morte. Será então cabível denominá-lo – esse sacrifício – 

“pecado”? Certamente, não, senão por uma muito inapropriada metáfora. Contudo, por meio 

desta metáfora se procedeu em mais um passo no problemático diálogo entre Schopenhauer e a 

filosofia existencial. A queda na decadência e a questão da mortalidade ou, melhor dito, da 

finitude aí “implicada”, convertem-se nos novos fios condutores da investigação no sentido de se 

estabelecer, por fim, os fundamentos da adesão veladora ao “mundo como representação”, o 

mundo do empenho incondicionado pelo asseguramento da vida, o mundo do enclausuramento da 

vontade em fuga para longe de seu próprio nada essencial. 

Preliminarmente, ainda que reconhecendo o pouco interesse ou aparente irrelevância do 

conceito de “angústia” na obra principal de Schopenhauer, a leitura atenta e contextualizada 

trouxe à clara luz modos mais originários da angústia, ou seja, não-mediados por representações, 

e, além disso, de extrema relevância ao aprofundamento da compreensão do sentido existencial 

da superação do princípio de individuação como reviravolta na perspectiva do mundo como 

representação. Como preâmbulo à nova tematização do problema da “queda no mundo da vida 

pela própria decisão”, o tema da mortalidade e sua relação com a individualidade, tal como a 

compreende Schopenhauer, recebe tratamento diferenciado. Neste sentido, dá-se mais um passo 

na refutação de um possível dualismo schopenhaueriano. Com isto, ganha destaque o modo do 

encobrimento do ser-mortal como modo próprio de manifestação da vontade de viver – o ser-

mortal e sua angústia como aquilo de que todo ente já sempre foge em suas ocupações junto ao 

mundo da vida: a mera conservação da vida, individual e da espécie, mostra-se fenômeno 

secundário. Antecipa-se, assim, a abordagem heideggeriana do ser-para-a-morte próprio da 
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existência. A morte, pensada originariamente segundo a angústia existencial, em vez de 

representada como mero fim do estar-vivo, desencobre-se como a própria face do paradoxo 

existencial da liberdade: liberdade para morrer é o sentido existencial da finitização pela decisão 

para existir. Morte e existência são co-pertinentes, mas não porque “tudo que tem um começo 

tem um fim”, nem porque pudera ser possível uma vida eterna na ausência do pecado. Do 

mesmo modo que todo decidir-se como servir-se de possibilidades elimina possibilidades, decidir-

se existencialmente é pôr-se em direção ao próprio fim, nisto se radicando existencialmente todo 

horror do vazio como também todo horror das limitações – o homem quer o infinito temendo a 

vastidão; o homem quer abrigo temendo o aprisionamento. (Será difícil perceber o quanto nossa 

ciência e nossa afetividade se movem e demovem neste paradoxo?) A própria história do homem 

ocidental pode ser reduzida ao projeto, por séculos não explicitado, de uma superação de limites 

pela qual, ao mesmo tempo, tencionava-se eliminar toda obscuridade e todo vazio, a pretensão de 

construção de um mundo absolutamente “significativo” e familiar, um mundo sem morte, um 

mundo de estabilidade e segurança ilimitadas.  

Desse modo, assim como a “angústia da morte” revela o sentido mais originário de nossa 

fuga existencial, já em Schopenhauer, a “angústia da consciência”, ou “angústia da alma”, indicará 

a clara visão de nossa cotidiana fuga do que cada um de nós já sempre é, sobretudo acerca do 

caminho barrado ao autoconhecimento sob o modo das representações. Em cada caso destes 

fenômenos da angústia, não tematizados enquanto tais por Schopenhauer, vimos entrar em jogo 

o problema da originária liberdade para ser, bem como o caráter indissociável de vida e morte, si-

mesmo e mundo, vontade e representação, apenas dissociáveis por abstração.  

Segundo Schopenhauer, mediante a “evidência” da ausência de um bom Deus criador do 

homem em estado de liberdade de arbítrio, deve-se concluir não apenas pela tese de que a 

existência se deve tão-somente à decisão da vontade pelo querer-ser, mas que, nesse caso, 

essência e existência, ou seja, a determinação da vontade como caráter individual e sua 

objetivação como fenômeno, devem ser congêneres, assim como “sujeito” e “mundo”. Com isto, 

Schopenhauer é o primeiro a romper com a tradicional precedência da essência relativamente à 

existência, ao mesmo tempo em que evita sua ingênua inversão – nisto supera tanto Kierkegaard 

quanto se encontra acima de Nietzsche, aproximando-se bastante do que dirá Heidegger. 

Vontade, como coisa em si, significa, portanto, a liberdade para ser em virtude de nada. Mediante 

esta decisão, a que se chama “pecado”, dá-se a queda no mundo onde a cada vez a liberdade foge 

de si mesma, ou mais precisamente, do sofrimento intrínseco à dívida impagável. Tal fuga se 

manifesta cotidianamente como o ocultamento do que se é sob o véu das representações. 

Atravessar esse véu significará, enfim, a suspensão dos interesses e, pela eliminação compassiva 
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da distância entre eu e mundo, essência e existência, assumir-se como Vontade a partir de si mesmo como 

Vontade – eis o sentido da negação da Vontade por ela mesma.  

Portanto, negar a vontade de viver significa a conversão da rota de fuga que se expressa a cada vez 

nos modos particulares da afirmação da vontade de viver. Se a fuga segue o grau de afirmação da vontade, 

será maior na medida da adesão ao fenômeno da individualidade. A Vontade é ao mesmo tempo 

mais e menos ela mesma no indivíduo autoconsciente como indivíduo: mais afirmada, menos livre; 

mais determinada, menos conhecedora de si mesma. Compreende-se então que, ao contrário do 

que comumente se “pensa”, a individualidade não é o lugar privilegiado da liberdade, mas antes 

seu “produto”, seu fenômeno, manifestação singularizada da Vontade una como uma vontade 

entre inúmeras outras. A vontade que já se é não escolhe; ao mesmo tempo, não é objeto legítimo 

de um querer subjetivo – é fatalidade e também impotência, finitude constitutiva, individualidade 

fugitiva, cuja autoconsciência é, antes de tudo, autoencobrimento. O primado do corpo, por meio 

do qual se adquire a consciência da própria individualidade enquanto apartamento, destacamento 

do mundo, é apenas um primado do ponto de vista das representações. Desse mesmo ponto de 

vista, o próprio mundo como fenômeno da vontade de viver recebe este título por analogia ao 

modo de ser da vontade no homem. Isto não quer dizer, todavia, uma antropomorfização 

solipsística do mundo como mero reflexo da consciência humana, mas a completa 

despersonalização da vontade, dissolvida na unicidade fundamental do mundo visto como 

manifestação do ímpeto para a existência cuja multiplicidade se mede pelo emaranhado de 

interesses que constituem a situação determinada de cada ente no mundo. Daí a necessidade de 

distinção radical entre vontade como querer-ser e vontade como querer-agir ou querer-poder.  

A Vontade em si mesma pode então ser compreendida, abstratamente, para fins 

expositivos, como o ímpeto para a existência e sua conservação que se mostra a si mesmo a partir de si mesmo 

como o mesmo, apenas se diferenciando segundo as formas de apreensibilidade de seu dar-se como fenômeno, sendo 

este ímpeto reconhecido analogamente como modo de ser de todo ente dado como representação. Esta tentativa de 

definição atingida no último capítulo tem, para nós, a vantagem de ser estritamente ontológica, 

colocando à parte a psicologia e, em vez de partir da ratio cognoscendi do mundo como Vontade, ou 

seja, o reconhecimento da unidade essencial dos fenômenos – o mundo é Vontade porque assim 

nele me reconheço –, oferecer a ratio essendi desse reconhecimento – reconheço-me no mundo 

como Vontade por eu mesmo já ser Vontade. Tratando-se de um sentido ontológico, querer-agir e 

querer-poder são explicitados como modos derivados do ser-querer em geral, os quais só podem 

ter lugar à luz das relações postas fenomenalmente como representações do querer em busca de 

determinações cada vez mais personalizadoras. 
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As peculiaridades do querer-ser são, portanto, sua originariedade e o nada que o caracteriza 

como nada próprio da liberdade. Nesta liberdade se decide a finitude do ser-homem. Uma vez 

propriamente disposto pela angústia em face do próprio nada, o ser-livre para a existência se 

revela de modo privilegiado, bem como o sentido de sua fuga para junto do ente em que 

pretende encontrar apoio e segurança. Esse apoio e essa segurança serão primeiramente pautados 

no conhecimento fundado em determinações.  

No questionamento acerca do sentido de nossa adesão à perspectiva do mundo como 

representação, sentido este encontrado na fuga do ser-livre originário, fecha-se o grande círculo 

da problemática inicialmente proposta. A caracterização geral da decaída no mundo como 

representação, ou seja, o mundo da objetividade e do conhecimento segundo razões, avançando 

no que diz respeito à impertinência das volições subjetivas à perspectiva do mundo como 

Vontade, permitiu a maior explicitação do sentido da negação da vontade de viver. Podemos, 

ademais, concluir que, se o pensamento de Schopenhauer é uma filosofia da representação, cuja 

obra central começa com a sentença “o mundo é minha representação” e termina com a 

tematização da irrepresentabilidade do nada, a perspectiva da negação da vontade coincide com a 

superação do mundo como representação em vista de uma inteiramente outra possibilidade de pensamento. Nesta 

superação, a vontade que somos não mais nos impele para o empenho no ente representado – o 

empenho está suspenso. Essa outra possibilidade, todavia, jamais seria por ele aprofundada; por 

outro lado, ficou a indicação da tarefa. 

Tematizando-se o nada característico do si-mesmo, uma vez postos de lado os princípios 

do conhecimento empírico, tornou-se possível consolidar o diálogo entre o pensamento 

schopenhaueriano e a filosofia existencial posterior. Segundo esta articulação, vislumbrou-se o 

caráter de fuga da existência tanto sob o aspecto da afirmação da vontade de viver no indivíduo 

quanto da decadência na cotidianidade impessoal, no “ninguém”. Essa fuga, sob um ou outro 

ponto de vista, se manifesta a cada vez que, subsumindo eu e mundo à coisificação ditada pelo 

pensamento que apenas representa e deseja, o homem se tranquiliza no refúgio de suas certezas, 

planificações e esperanças – em outras palavras, no refúgio de um “mundo” cuja familiaridade faz 

de seus pretensos “desafios à inteligência e à habilidade” o pobre alimento de suas mais ricas 

ambições. A representação, no contexto do enclausuramento da vontade fugitiva do nada de sua 

própria liberdade essencial, é o que se dá como remédio para o mal que é, em si mesmo, a mais 

legítima cura: a angústia.  
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