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“E, sobretudo, isto: sê fiel a ti mesmo”

William Shakespeare

RESUMO
O presente trabalho apresenta os resultados da investigação realizada acerca da Consciência de
si como fundamento metafísico da Ética da Compaixão na filosofia de Arthur Schopenhauer.
O estudo foi desenvolvido a partir da análise dos principais conceitos da filosofia
schopenhaueriana, no que tange aos dois olhares complementares sobre o mundo, a saber, o
mundo enquanto Vontade e o mundo enquanto Representação. Em seguida, foi investigado o
processo de conhecimento que a Vontade realiza sobre si mesma, atingindo a consciência de si.
Por fim, foi averiguado como a consciência de si se relaciona com a Compaixão – reconhecida
como a motivação sobre a qual está fundamentada toda ética de Schopenhauer.
Palavras-chave: Schopenhauer, Vontade, Consciência de si, Ética, Compaixão.
ABSTRACT
The current work presents the results obtained from the research on self-consciousness as a
metaphysical foundation of the Ethics of Compassion in Arthur Schopenhauer’s philosophy.
The research was developed by taking as a starting point the analysis of the main concepts of
Schopenhauerian philosophy with respect to the two complementary views of the world,
namely the world as Will and the world as Representation. Next, the knowledge process by
which the Will operates on itself, reaching self-consciousness, was researched. Finally, it was
verified how self-consciousness relates to Compassion – acknowledged as the very motivation
on which the whole of Schopenhauer’s Ethics is founded.

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO................................................................................................................07
2.

VISÃO GERAL DA FILOSOFIA DE SCHOPENHAUER....................................11

2.1

Observações iniciais....................................................................................................11

2.2

“O mundo é minha representação”...........................................................................16

2.3

“O mundo como Vontade”.........................................................................................20

2.4

“Sobre o sofrimento”..................................................................................................23

2.5

Considerações finais....................................................................................................30

3.

A CONSCIENCIA DE SI NA FILOSOFIA DE SCHOPENHAUER....................32

3.1

Aspectos gerais.............................................................................................................32

3.2

Sobre as quatros raízes...............................................................................................33

3.3

Sobre a quarta classe de objetos para o sujeito – principais elementos.................35

3.4

Sobre a vontade e a lei da causalidade......................................................................40

3.5

A influência da vontade sobre o conhecimento e sobre a memória........................46

3.6

Sobre o primado da Vontade na Consciência de si..................................................47

3.7

Considerações finais....................................................................................................51

4.

A COMPAIXÃO NA FILOSOFIA DE SCHOPENHAUER..................................53

4.1

Aspectos gerais.............................................................................................................53

4.2

A crítica a ética kantiana............................................................................................54

4.3

O fundamento da moral através da Compaixão......................................................58

4.3.1 Sobre as motivações antimorais.................................................................................60
4.3.2 Critério das ações dotadas de valor moral................................................................61
4.4

A compaixão como a única motivação moral autêntica...........................................62

4.5

O sentimento de compaixão e a visão mística...........................................................66

4.6

Considerações finais....................................................................................................69

5.

CONCLUSÃO.............................................................................................................71

6.

REFERÊNCIAS..........................................................................................................75

6.1 Obras de Schopenhauer...............................................................................................75
6.2 Obras sobre Schopenhauer.........................................................................................75

