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RESUMO 
 
 

Em linhas gerais a pergunta fundamental do texto é: pensar em educação segundo Schopenhauer é 
falar de não educação em Schopenhauer? O estudo que se segue trata do aprendizado da vontade no 
que diz respeito a sua relação com o mundo. As dores do mundo são de fundamental importância 
para que a vontade tome consciência de si e se negue. O pensamento de Schopenhauer defende a 
ideia de que pela negação dos prazeres é possível a supressão da desgraça universal que é o 
sofrimento. A vontade consiste na raiz metafísica do mundo e configura-se o fundamento de todas 
as dores do mundo e quando ela se objetiva é para satisfazer os seus desejos inconscientes. A 
sublimação da música faz com que a vontade por alguns instantes fique extasiada e se elevando 
temporariamente acima dos fenômenos consiga distanciar-se dos sofrimentos. Mas a música é a 
partitura no tempo, não é possível ficar ai por mundo tempo e logo que a ilusão cessa as dores 
retornam novamente. O aprendizado que a vontade consegue extrair da música não é suficiente para 
suprimir as dores e Schopenhauer acredita que só pela resignação seja possível extirpar de uma vez 
todos os nossos sofrimentos e conseguirmos chegar a um estágio de negação total de si.  O 
aprendizado da vontade ocorre quando ela chega a esse estado de total ascetismo. Ao longo da 
pesquisa são feitas várias perguntas no tocante, por exemplo, ao ato de resignar-se ser uma ação 
educativa como pensava Durkheim? O aprendizado da vontade é um ato educativo, já que é uma 
ação prática exercida sobre o próprio corpo? Então, pensar a educação em Schopenhauer é falar de 
não educação em Schopenhauer? 
 
Palavras- chave: educação; vontade; dor. 
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ABSTRACT  
 
 
 

In general the fundamental question of the text is: think of education according to Schopenhauer is 
not talking about education in Schopenhauer? The study that follows comes to learning the will 
with regard to its relationship with the world. The pains of the world are of fundamental importance 
for what will become aware of themselves and refuse. The thought of Schopenhauer defends the 
idea that the denial of pleasures is the abolition of the possible disaster that is the universal 
suffering. The will is the root of the metaphysical world and has become the foundation of all the 
sorrows of the world and when it is aimed to satisfy their unconscious desires. The sublimation of 
the music makes the will briefly get excited, and temporarily rising above phenomena can distance 
themselves from suffering. But music is the score in time, you can not stay there for long and soon 
the world that the illusion is the pain returns again. Learning that the will can extract the music is 
not enough to suppress pain and Schopenhauer believes that only by excising resignation is possible 
once all our suffering and we can reach a stage of total self-denial. The learning will occur when it 
reaches this state of complete asceticism. During the research are made regarding several questions, 
for example, the act of resigning himself to be an educational as Durkheim thought? The learning 
will be an educational act, since it is a practical action exerted on the body? So think about 
education in Schopenhauer's not talk about education in Schopenhauer? 
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INTRODUÇÃO 

 

Nossa pesquisa visa fazer um estudo do livro III e IV da obra O Mundo como Vontade e 

Representação do filósofo Arthur Schopenhauer e analisar a possibilidade ou não de um possível 

conceito de educação no pensamento do filósofo. Talvez muitos não aceitarão a possibilidade, mas 

se estivermos atentos ao pensamento de Durkheim, podemos constatar que toda e qualquer ação 

prática pode ser considerada como educação. Já que a educação, sendo um fato social prático no 

sentido de que tudo aquilo que aprendemos é de uma forma ou de outra educação, o fato de, por 

exemplo, termos a resignação como uma prática contra a nossa vontade é ou não uma ação 

educativa? A abnegação, a renúncia não é algo que se aprende? Mesmo que se aceite a natureza 

dada de um gênio, ele terá que aprender a desenvolver as suas potencialidades e não conhecemos 

uma outra forma que não seja ainda pela ação educativa. Schopenhauer fala de um gênio dado pela 

e desinteressada as ideias da vontade no êxtase estético. Essa apreensão necessita de aprendizado? 

Ele aprendeu ou não uma técnica para essa intuição pura? São interrogações no sentido crítico que 

procuraremos analisar ao longo de nossa dissertação. 

Nossa pesquisa será dividida em cinco capítulos: o primeiro capítulo tratará de uma 

relação estética entre a arte e a ciência, a arte, desejos e as dores, o sublime e o belo e uma relação 

entre o bonito e o feio. o segundo tratará de uma análise estética do livro III de O Mundo Como 

Vontade e Representação, onde discutiremos os seguintes pontos: a arquitetura, a poesia, as artes 

plásticas e a música. Na arquitetura, veremos como o esteta concebe a relação das forças existentes 

na natureza como ideias da vontade impressas sobre os fenômenos em forma de arquitetura; a 

poesia, como descrição poética das dores do mundo sobre a ideia de humanidade; das artes 

plásticas, uma crítica aos quadros glutões que excitam os prazeres da vontade gerando sofrimentos 

entre os homens, e finalmente a música como a expressão da vontade com as suas ideias, já que a 

música expressa temporalmente todos os sentimentos humanos na escala musical, e por fim, 

compreender se pela arte é possível a supressão das dores do mundo. A arte é o primeiro 

aprendizado da vontade no que diz respeito a tentativa de aniquilamento dos sofrimentos humanos?  

No terceiro capítulo, sentimos a necessidade de fazermos uma analogia entre a estética de 

Nietzsche e as influências de Schopenhauer sobre o esteta; nossa finalidade é, assim, analisar os 

pontos de influências da cultura schopenhauriana sobre Nietzsche. O capítulo mostrará como a 

estética de Nietzsche é uma reprodução das ideias originais de Arthur Schopenhauer. O aprendizado 
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de Schopenhauer com relação ao pensamento de Platão e de Kant contribuiu para a construção da 

estética de Nietzsche?  

No quarto capítulo, faremos uma análise sobre o homem e a sua relação com a civilização, 

já que para o filósofo Arthur Schopenhauer, a sua suspeita é total acerca dos destinos da civilização 

e o seu modelo de disciplinamento e aprendizado. Analisaremos como a civilização é vista pelo 

filósofo como uma manifestação de máscaras cujo fim objetiva os interesses pessoais, e por fim, 

uma crítica ao Estado que quer um homem manso, usando da delicadeza como máscara para 

dissimular o egoísmo. O uso das máscaras como delicadeza requer um aprendizado para que os 

indivíduos sobrevivam na civilização? 

E no último capítulo um estudo sobre pontos de importância do pensamento do filósofo 

acerca de nossa vida moral-prática. È possível a supressão da vontade a partir de uma prática 

moral? De que maneira é possível a supressão das dores do mundo? É possível a paz, o repouso, a 

felicidade e a libertação do homem das dores do mundo? Qual categoria o esteta propõe como 

resolução de nossos sofrimentos? A resignação é o remédio e o calmante para acalmar a vontade e o 

seu querer? Qual a importância de suprimirmos as relações sexuais a partir de um ascetismo 

radical? A destruição da relação sujeito-objeto dará fim à espécie humana? De todos esses pontos 

mencionados, faz-se necessário um aprendizado pedagógico da vontade para tomar consciência de 

si e abdicar todos os sofrimentos?  

São essas questões que desenvolveremos ao longo de nossa dissertação apenas como 

exame crítico, não é nosso objetivo dar respostas absolutas aos pontos que mencionamos, mas 

estudá-los, analisá-los e aprender com o nosso filósofo.  

Por fim, em anexo, um trabalho literário que trata e discute, do ponto de vista da literatura, 

uma concepção de educação em Arthur Schopenhauer. O título do trabalho é a Odisseia da Vontade, 

em que, literariamente, Schopenhauer propõe um programa educacional cujo fim é suprimir as 

dores do mundo. Trata-se de uma tragédia imaginada por nós e que consiste na criação de um 

programa pedagógico que Schopenhauer constrói com o objetivo de mostrar para a humanidade em 

conjunto que se a vontade não for extinta, e em seu lugar não entrar a resignação como modelo 

educacional, jamais o homem conseguirá atingir o êxtase do repouso, da calma, da serenidade, 

enfim, da paz.  A Odisseia da Vontade literariamente expressa uma análise através de personagens 

do livro III e IV de O Mundo Como Vontade e Representação. Toda a trama descreve os sofrimentos 

da Vontade em Schopenhauer, e ao mesmo tempo, o seu desespero em tentar suprimi-la. 

Schopenhauer faz um pronunciamento para toda a humanidade em conjunto com o objetivo de 
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ganhar na votação que ocorrerá universalmente, isto é, a humanidade votará no programa 

educacional de Schopenhauer ou da Vontade, que também fará um pronunciamento para 

democraticamente implantar o seu modelo educacional. A votação será acirrada e só um colocará 

em prática o seu programa. A Odisséia da Vontade é uma transformação da teoria de Schopenhauer 

em literatura trágica. Vários personagens participam da trama, como: Hegel, Sade, Mozart, Madame 

Schopenhauer alguns figurantes que complementam a travessia trágica. Ao final do trabalho, temos 

um agradecimento (ou da Vontade ou de Schopenhauer) para com o autor da tragédia. 
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1. ESTÉTICA, APRENDIZADO E DOR 

Falar de educação em Schopenhauer é falar de não-educação em Schopenhauer? A arte é a 

representação da ideia isenta de vontade, enquanto a ciência é a representação do fenômeno isenta 

de ideia? São esses os delineamentos e desenvolvimentos de nosso trabalho dissertativo. Partiremos 

do livro III e IV de O Mundo como Vontade e Representação e faremos uma análise do fenômeno 

estético e das ideias que correspondem ou fundamentam tal fenômeno. Mas, primeiro faremos, de 

uma forma rápida, uma analogia entre pontos de concordâncias e discordâncias entre a filosofia 

kantiana e a platônica cujo fim é mostrar as influências e o aprendizado de Schopenhaiuer sobre os 

autores mencionados. Que tratamento Schopenhauer dá à ideia platônica e à coisa em si kantiana? 

Platão e Kant compreendem a ideia como uma manifestação estética? Que é ideia para Kant e para 

Platão? As ideias em ambos são produto da educação ou existem em si e por si? A coisa em si existe 

independente do homem? A proposta de esclarecimento no que toca a esses pontos é facilitar a 

apreensão e compreensão da estética schopenhauriana. No início do livro III, Schopenhauer faz uma 

analogia entre Platão e Kant com relação à questão da coisa em si e da ideia platônica. A ideia em 

Platão é idêntica à coisa em si kantiana?  

Eis em essência o que diz Kant: 

O espaço, o tempo, a causalidade não são determinações da 

coisa em si; eles pertencem ao seu fenômeno, atendendo a 

que eles são apenas formas do nosso conhecimento. Mas, 

visto que toda a pluralidade, todo começo e todo fim só são 

possíveis através do tempo, do espaço e da causalidade, 

segue-se que a pluralidade, o começo, o fim ligam ao 

fenômeno, não a coisa em si. Ora, sendo o nosso 

conhecimento condicionado por estas formas, toda a 

experiência é apenas o conhecimento do fenômeno, de modo 

algum o da coisa em si. Esta crítica estende-se ao nosso 

próprio eu; só o apree3ndemos no seu fenômeno, de modo 

algum na realidade que ele pode constituir em si. (KANT 

Apud SCHOPENHHAUER, 2001, p. 221).  

Temos aí um resumo da filosofia kantiana no que diz respeito ao alcance e aos limites do 

conhecimento humano. Vemos que, para Kant, o nosso conhecimento é condicionado pelo espaço e 

o tempo, formas a priori da sensibilidade; tudo aquilo que ultrapassa o plano fenomênico não é 

objeto de conhecimento. Só conhecemos as coisas condicionadas por essas formas que são dadas no 

sujeito transcendental. Portanto, a coisa em si permanece intocável por não ser objeto de uma 
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experiência possível. O criticismo kantiano estabelece essa dualidade entre o que é perceptível e o 

que não é. Essa crítica inclui o nosso próprio eu, já que não é objeto de conhecimento como 

totalidade, só o conhecemos como fenômeno e não como coisa em si.  

Por outro lado, Platão nos diz: 

As coisas deste mundo, tais como os nossos sentidos as 

percebem, não têm nenhum ser real; elas tornam-se sempre, 

não são nunca, elas têm apenas um ser relativo, elas só 

existem nas e pelas suas relações recíprocas; de igual modo 

pode-se justamente denominar todo o seu ser um não ser. Por 

conseguinte, elas não são de modo nenhum o objeto dum 

conhecimento propriamente dito, visto que só nos é dado 

conhecer no verdadeiro sentido da palavra o que é em si e 

para si e permanece sempre idêntico, enquanto que as coisas 

sensíveis são apenas o objeto duma opinião ocasionada pela 

sensação. (PLATÃO Apud SCHOPENHAUER, 2001, p. 

222). 

Eis, em resumo, a doutrina de Platão, quando atribui às coisas sensíveis um não ser. Para o 

filósofo, as coisas que são e deixam de ser não constituem a essência da realidade, visto que são 

determinadas pelas sensações, enquanto o em si encontra-se num outro plano que Platão conceituará 

como mundo das ideias. As ideias são imutáveis, fixas e eternas, e também não possíveis de serem 

apreendidas pelo conhecimento sensível, que está preso às aparências das coisas, daí que o Mito da 

Caverna constitui uma crítica aos limites do conhecimento sensível. Pelo conhecimento sensível só 

captamos as sombras das coisas e jamais o seu em si, a sua ideia. Nesse sentido, faz-se necessário  a 

educação como forma de elevar o homem sensível à luz do conhecimento ou da ciência. A caverna 

diz respeito à nossa ignorância intelectual e aos limites do nosso conhecimento preso aos grilhões 

das aparências das coisas.  

Para finalizar, num confronto entre Kant e Platão, Schopenhauer tenta aproximá-los mais 

ainda a partir de um exemplo:  

verdadeira, mas apenas uma existência aparente; é um devir 

perpétuo, um ser relativo, que pode chamar-se 

indiferentemente ser ou não ser. Real é só a ideia de que este 

animal é uma cópia; real é só o animal que existe em si 
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mesmo. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 223). 

 Esse fragmento nos deixa claro como Platão concebe o mundo das ideias e o mundo sensível. 

Esse animal que é, e deixa de ser, jamais poderia constituir a ideia de animal que se encontra acima 

do vir-a-ser das coisas. Para o filósofo, quando nasce um animal e ao mesmo tempo ele perece, a 

sua ideia permanece intocável, visto que o perecimento de tal animal não afeta em nada a sua 

essência. Portanto, o valor que Platão atribui às coisas é de um não ser. O animal em seu aspecto 

físico não toca absolutamente em nada a sua essência, visto que ele não é verdadeiro, verdadeiro é 

somente a sua ideia. 

Eis agora o que dirá Kant:    

Este animal é um fenômeno submetido ao tempo, ao espaço 

e a causalidade; estas são apenas as condições a priori que 

pertencem à nossa faculdade de conhecer e que tornam 

possível a experiência; não são determinações da coisa em 

si. Ora nós percebemos tal animal num instante determinado, 

num local dado; nós percebemo-lo enquanto indivíduo 

pertencente à série da experiência, isto é, à cadeia dos efeitos 

e das causas, enquanto submetido ao devir e por 

consequência necessariamente passageiro; ele não é, 

portanto, uma coisa em si, mas um fenômeno que tem valor 

apenas sob o ponto de vista do nosso conhecimento. Para 

conhecer no que ele pode ser em, isto é, independente das 

determinações  que repousam sobre o tempo, o espaço e a 

causalidade, precisaríamos de uma faculdade de conhecer 

diferente da única que possuímos: os sentidos e o 

entendimento. (SCHOPENHAUER, 2001 p. 224). 

Jamais poderíamos conhecer o que o animal é em si mesmo, uma vez que só o conhecemos 

determinado por nossas faculdades de conhecimento: os sentidos e o entendimento. Portanto, esse 

mesmo animal, só o conhecemos a partir do espaço, tempo e causalidade, e não como ele é em si 

mesmo. O homem para Kant não possui uma faculdade apropriada para apreender o em si das 

coisas, todo nosso conhecimento está restrito ao plano fenomênico, por isso o homem do ponto de 

vista da ciência jamais conseguirá apreender a totalidade do mundo. Por mais próximas que sejam 

as duas fórmulas, a de Platão e de Kant, pensamos que há uma diferença fundamental entre ambos 

com relação a ideia e a coisa em si. Para Platão é possível o conhecimento da ideia a partir da 

episteme, da ciência, para Kant, a coisa em si não é possível ser captada pela razão, pois, na razão 
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possuímos ideias; de Deus, Alma e Mundo, e essas ideias não são objetos, determinações das coisas, 

uma vez que não possuímos nenhuma intuição correspondente às mesmas. 

Qual a influência de Kant e Platão sobre a filosofia schopenhauriana? O que o filósofo 

recupera do aprendizado de ambos? De Kant, Schopenhauer recupera a coisa em si, de Platão a 

ideia, mas dará um tratamento diferenciado tanto a ideia platônica com a coisa em si kantiana. O 

que seria a coisa em si para Schopenhauer? É possível determiná-la? Qual a importância da ideia 

platônica no pensamento de Schopenhauer? Para o filósofo, a coisa em si é a Vontade toda 

poderosa, instância metafísica do mundo. É da Vontade onde todos os seres emergem e sucumbem. 

Schopenhauer critica Kant por não ter determinado com precisão a coisa em si, compreendemos que 

se Kant tivesse resolvido tal problema não seria Kant, mas sim, Schopenhauer. A Vontade sem 

fundamento é a raiz de todas as dores do mundo, está presente em todos os seres, desde os mais 

ínfimos aos mais complexos. Todo o universo é Vontade tendo a sua gênese nos seres inorgânicos 

até o seu desenvolvimento nos seres orgânicos. O monismo schopenhauriano compreende a 

existência como eterno retorno; é a Vontade que poe movimento em todos os seres cujo fim  

satisfazer os seus desejos no princípio de razão ou princípio de individuação. Todos os seres  

inseridos no espaço e no tempo, são em todos os aspectos objetos dos intuitos da Vontade. Ela não 

se preocupa segundo Schopenhauer com o bem estar e a felicidade humana.  A Vontade como fonte 

de todas as nossas dores não dá trégua aos sofrimentos humanos, a sua ação é irracional e 

inconsciente. É ela quem impulsiona a história através da motivação, a ciência através do princípio 

de razão. A Vontade como fundamento sem fundamento realiza o eterno retorno quando faz perecer 

indivíduos e ao mesmo tempo faz nascer novos, cujo fim é consumir a matéria que nasce e perece. 

Portanto, temos em Schopenhauer uma filosofia crítica no que diz respeito às filosofias da história 

modernas que acreditavam numa lógica desenvolvimentista rumo ao que é melhor. Se a história do 

mundo é determinada pela Vontade, jamais poderemos ter uma civilização ideal, logo que a Vontade 

não possui ideal, mas sim, ideias da Vontade. Essas mesmas ideias não tem como finalidade o 

melhoramento da espécie humana. Por que de uma forma geral descrevemos a Vontade em 

Schopenhauer? Porque quando formos tratar do livro III sobre a estética, veremos que ele escreveu 

a sua concepção de arte com o intuito de estabelecer limites para a ação da Vontade em nossa 

existência. 
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1.1 A ARTE E A CIÊNCIA 

Faremos agora segundo o pensamento de Schopenhauer uma diferença entre a arte e a ciência 

com o intuito de fundamentar o que o filósofo compreende por conhecimento intuitivo e discursivo, 

mas também para localizar a importância e o lugar que a arte ocupa em seu pensamento e por sua 

vez descrever o aprendizado da vontade no que toca a sua relação com as dores do mundo. 

Consequentemente podemos definir a arte: a contemplação 

das coisas, independente do princípio de razão; opõe-se, 

assim, ao modo de conhecimento acima definido, que conduz 

à experiência e à ciência. Pode-se comparar este último modo 

de conhecimento a uma linha horizontal que corre 

indefinidamente; quanto à arte, é uma linha perpendicular 

que corta facultativamente a primeira num ponto ou noutro. 

O conhecimento submetido ao princípio de razão constitui o 

pensamento racional; só tem valor e utilidade na vida prática 

e na ciência; a contemplação, que se abstrai do princípio de 

razão, é própria do gênio; ela só tem valor e utilidade na arte. 

(SCHOPENHAUER, 2001, p. 241). 

Por que Schopenhauer compara o conhecimento científico à uma linha horizontal? Primeiro, a 

ciência como expressão do princípio de razão está determinada pelo domínio dos fenômenos; 

espaço, tempo e causalidade, o seu objetivo diz respeito à nossa vida prática, útil. Ela caminha 

como processo indefinido de domínio sobre os fenômenos naturais. O conhecimento racional não 

ultrapassa o princípio de razão dado ser a sua expressão. Para Schopenhauer é no mundo do 

princípio de razão onde reside todas as dores do mundo, essa linha horizontal não possui limites no 

que diz respeito às nossas dores. No princípio de individuação somos submetidos ao vir-a-ser das 

coisas, aparecemos como indivíduos submetidos ao espaço e ao tempo, dimensão onde a desgraça 

que p (SCHOPENHAUER, 2001, p. 241) nem a origem nem o fim, e 

que curva, agita e arranca tudo no seu caminho. O filósofo descreve o mundo material mostrando 

como a matéria atua indefinidamente sem tréguas. O princípio de razão ou princípio de 

individuação expressa a Vontade de Viver quando afirma a materialidade e os interesses mais 

íntimos da Vontade. Que compreendemos por Vontade de Viver? A afirmação incondicional da 

Vontade em suas múltiplas formas de manifestação. Schopenhauer é cético no que se refere a 

expressão desses princípio no sentido de que, a ciência que é movida pela Vontade e a 

racionalidade,  tem como fundamento a  afirmação da vida  no espaço e no tempo. Vontade de Viver 
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é a potência da vida corporal que se expressas em todos os seres da natureza. Para Schopenhauer, 

por exemplo, os corais, como animais menos complexos já é Vontade de Viver, extensão e 

expressão da irracionalidade da Vontade. Vontade de Viver representa movimento, transformação, 

instinto, potência, enfim; eterno retorno. Agora, com relação ao conhecimento contemplativo que se 

expressa no sujeito puro que conhece, e na sua relação com a ideia, Schopenhauer nos diz que a 

o filósofo, a contemplação que é manifestação e expressão do gênio, está acima desse princípio, 

esteticamente, rasga o princípio de individuação e atinge o êxtase na ideia. Nesse êxtase propiciado 

pela arte, só resta o sujeito puro que conhece. A contemplação estética é a negação do Querer 

de fenômeno. Ele nos diz que a elevação do êxtase ... 

é o calmo raio do sol que fura as trevas e desafia a violência 

da tempestade, e ainda diz que; o segundo é o arco íris que 

paira tranquilo acima deste tumulto desenfreado.  É apenas 

através desta contemplação pura e completamente absorvida 

no objeto que se concebem as ideias; a essência do gênio 

consiste numa preminente aptidão para esta contemplação, ela 

exige um completo esquecimento da personalidade e das suas 

relações (SCHOPENHAUER, 2001, p. 241). 

O gênio ao atingir a ideia entra num estágio momentâneo de êxtase, num grau que se suprime 

a individualidade e a personalidade na contemplação estética quando se atinge a ideia. Êxtase 

estético significa: fuga de dor ou desejo de imutabilidade e repouso metafísico? 

Para Schopenhauer, o gênio como produto da natureza tem essa capacidade de furar o 

princípio de razão no gozo da ideia. O êxtase estético assemelha-se ao desejo de um repouso eterno 

e universal na sublimidade e sublimação propiciada pela arte. Tomamos a arte aqui no sentido ainda 

amplo, só com o decorrer de nossa exposição iremos particularizá-las em suas múltiplas expressões. 

Todos os indi -

só o gênio por ser dotado desse poder é capaz de tão profundo êxtase? Não resta dúvida de que o 

gênio mesmo sendo um produto da natureza, ele também necessita de aprendizado e de educação 

para elevar-se acima do princípio de razão. 

O homem vulgar, esse produto industrial que a natureza 

fabrica à razão de vários milhares por dia, é, como dissemos, 

incapaz, pelo menos duma maneira contínua, desta 
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apercepção completamente desinteressada, sob todos os 

pontos de vista, que constitui a contemplação, para falar com 

rigor: ele só pode fazer incidir a sua atenção sobre as coisas 

na medida em que elas têm uma certa relação com a sua 

própria vontade, por mais longínqua que seja essa relação. 

(SCHOPENHAUER, 2001, pág. 243). 

Aqui, nos faz lembrar filosoficamente e do ponto de vista educacional do lado de Platão e 

esteticamente do lado de Schopenhauer, O Mito da Caverna, em que o mundo das aparências 

segundo Platão e o mundo da Vontade segundo Schopenhauer, o homem vulgar ou produto 

industrial da natureza que acabamos de descrever, fica restrito às sensações produzidas pela Vontade 

de Viver, não sendo assim capaz de facilmente, esteticamente, elevar-se acima da Vontade e 

contemplar as ideias que estão sobre os objetos. Enquanto em Platão temos uma falta de educação 

-se 

acima de sua personalidade e individualidade à puro sujeito que conhece, isento de vontade. Por 

outro lado, Schopenhauer não considera que nenhum homem seja capaz completamente de pelo 

menos por alguns instantes contemplar as ideias. Essa inaptidão não é absoluta. Só o gênio possui 

essa técnica de rasgar por alguns instantes o Véu da Ilusão ou o Véu de Maia como afirmava os 

Indus.  

É possível uma relação entre o Véu de Maia e o êxtase estético propiciado pela contemplação 

das ideias? Se o Véu de Maia representa ilusão, aparência, movimento, devir e vir-a-ser, 

enfim,.sofrimento, só poucos tem essa capacidade de sublimidade estética, pois, faz necessário uma 

força magmática, abissal e profunda para suprimir esteticamente as ilusões do princípio de 

individuação. (vida fundada no egoísmo individual) Entraremos aqui numa discussão rápida sobre o 

êxtase estético lembrando de um artigo escrito por Freud cujo título 

um ponto de vista da ciência da estética  onde claramente percebemos a influência profunda de 

pois nem todos os indivíduos estão aptos a  substituir as suas dores pela arte. O artigo nos lembra 

facilmente a leitura do livro III do Mundo como Vontade e Representação, embora Freud como 

sempre, não é muito de citar às suas influências. Se fizermos uma pequena analogia entre o livro III 

que trata da arte e da estética e o artigo de Freud chegaremos a conclusão de que a teoria estética 

schopenhauriana, assemelha-se, ao que Freud conceitua de sublimação e Schopenhauer de êxtase 

estético. Estar extasiado esteticamente, significa ausência momentânea de dores. A estética 

schopenhauriana propõe esse método como fuga da irracionalidade da Vontade de Viver., da 

Vontade de dor. Atingindo a sublimidade da ideia o Véu de Maia se rasga aos pedaços na figura do 
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Vontade, jamais teremos um só descanso, e sempre seremos iludidos e encobertos pela teia de Maia. 

O homem em que o gênio respira e trabalha distingue-se 

facilmente pelo seu olhar que é igualmente vivo e firme, que 

traz a marca da intuição, da contemplação; o que podemos 

constatar pelos retratos dos poucos homens de gênio que a 

natureza produz de tempos a tempos entre os inumeráveis 

milhões de indivíduos; pelo contrário, nos olhar dos outros, 

se não é insignificante ou átono, vê-se facilmente um caráter 

completamente oposto ao da contemplação, quero dizer, a 

curiosidade, a investigação. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 

245). 

As características que o filósofo atribui ao gênio são a sua capacidade de olhar a natureza com 

profundidade e curiosidade, categorias próprias  de quem está apto a contemplar para além da vida 

vulgar a ideia de cada objeto na contemplação estética. Não podemos esquecer de fundamentar que 

quando Schopenhauer fala de contemplação ou êxtase estético, não se refere às propriedades físicas 

dos objetos, mas a ideia que lhe é correspondente, mas à frente quando formos fundamentar o 

sublime, compreenderemos melhor esse ponto. Por ora, estamos descrevendo as características do 

gênio como um produto da natureza.  

Pelo contrário, no homem de gênio, a faculdade de 

conhecer, graças à sua hipertrofia, subtrai-se por algum 

tempo ao serviço da vontade; por conseguinte, ele pára para 

contemplar a vida por ela mesma, ele esforça-se por 

conceber a ideia de cada coisa, não as suas relações com as 

outras coisas (SCHOPENHAUER, 2001 p. 245). 

O homem de gênio possui a sublimidade e a capacidade de enxergar o mundo por si mesmo 

independente dos seus interesses individuais e de uma forma desinteressada. Ele aniquila a sua 

visão pessoal de mundo e eleva-se ao princípio do ser. O seu conhecimento é metafísico. Para ficar 

claro sobre a questão do conhecimento que o gênio possui, não devemos confundir com o 

conhecimento que se dirige aos objetos, pois, o conhecimento do gênio é intuitivo e não conceitual 

e assim confundiríamos o conhecimento do gênio com o conhecimento científico.  

Schopenhauer fazendo uma analogia e ao mesmo tempo uma crítica ao homem vulgar nos diz 

que:  
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O vulgar, pelo contrário, plenamente farto e satisfeito com a 

rotina atual, aí se absorve; em todo o lado encontra os seus 

iguais; daí essa satisfação particular que experimenta no 

curso da vida e que o gênio não conhece.  Quis-se ver na 

imaginação um elemento essencial do gênio, o que é bastante 

legítimo; quis-me mesmo identificar os dois, mas isso é um 

erro. Os objetos do gênio, considerado como tal, são as idéias 

eternas, as formas persistentes e essenciais do mundo e de 

todos os seus fenômenos; ora, onde reina só a imaginação, 

ela emprega-se em construir castelos no ar destinados a 

lisonjear o egoísmo e o capricho pessoal, a enganá-los 

momentaneamente e a diverti-los; mas neste caso, nós 

conhecemos, sempre, para falar com propriedade, apenas as 

relações das quimeras assim combinadas. 

(SCHOPENHAUER, 2001, p. 243). 

Da forma como Schopenhauer se fundamenta, dar para perceber que a arte e o seu gozo 

estético, como tal, está longe do que experimenta o homem vulgar, satisfeito com o seu cotidiano 

não vai além do princípio de individuação e movido que é pelos seus interesses pessoais e 

individuais, não ultrapassa às sombras das coisas. O filósofo não nega a imaginação ao homem 

vulgar, mas só a partir dela não é possível chegar as ideias eternas. Enfim, a imaginação por si só 

vira um capricho pessoal.  

Há uma passagem do livro III que Schopenhauer criticando a matemática por ser expressão do 

princípio de razão, nega que os gênios não tiveram nenhuma aptidão, nem talento para a 

matemática. Ele afirma que

tiveram nenhuma aptidão para as matemáticas: nunca um homem se distinguiu brilhantemente nos 

dois ramos ao mesmo tempo 2001, p. 247). Será que a afirmação de Schopenhauer 

é absoluta? Não podemos esquecer que Leonardo da Vinci não separava arte de ciência e nem 

ciência de arte, compreendia ambas como unidade. Ele afirmava que não era possível ser bom 

artista se não fosse bom cientista e vice versa. Da Vince concebia essa unidade como essencial para 

a apreensão do universo. Contrariando Schopenhauer, parece que foi uma exceção dentre os artistas 

o fato de ter genialmente trabalhado tanto no que diz respeito ao princípio de razão, usando uma 

linguagem de Schopenhauer ou princípio da ciência, e ao mesmo tempo como sujeito puro que 

conhece, isto é, como artista. Há em Da Vince uma unidade entre princípio de razão e princípio do 

ser. Talvez Da Vince tenha sido o único a conseguir uma educação totalizante na história da arte e 

da ciência no que toca ao conhecimento da matemática e da arte. Sem o devido rigor no cálculo 
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talvez Da Vince jamais tivesse criado a Monalisa.  

1.2 ARTE, DESEJOS E DOR 

Será que em nossa sociedade movida pela Indústria Cultural podemos falar com propriedade 

de um sujeito puro que conhece? Ou temos uma padronização de um sujeito impuro que 

desconhece? Uma educação voltada para a coisificação da arte? O filósofo viveu num contexto 

onde a arte tinha um caráter formativo no sentido de elevação da experiência do vulgar, a educação 

do século XIX primava por uma formação de base clássica, tanto é que Schopenhauer faz uma 

apologia a música de Beethowen compreendida como espelho do mundo, categoria que vamos 

tratar mais à frente.  

Qual a relação que Schopenhauer faz entre arte, desejos e dor? 

Todo o querer procede duma necessidade, isto é, duma 

privação, isto é, dum sofrimento. A satisfação poe-lhe um 

fim; mas, para um desejo satisfeito, dez, pelo menos, são 

contrariados; além disso, o desejo é demorado, e as suas 

exigências tendem para o infinito; a satisfação é curta, e é 

parcimoniosamente medida. Mas este contentamento 

supremo é apenas aparente: o desejo satisfeito dá lugar em 

breve a um novo desejo; o primeiro é uma decepção 

reconhecida, o segundo é uma decepção ainda não 

reconhecida. A satisfação de nenhum desejo pode conseguir 

contentamento durável e inalterável (SCHOPENHAUER, 

2001, p. 256). 

A citação nos remete a pensar que enquanto formos movidos pelos desejos, a nossa existência 

sempre terá diante de si; decepções, privações e frustrações. É como se a vida fosse um eterno 

desgosto com uma parcela minha de prazer. O filósofo chega a afirmar que se colocarmos em uma 

balança os prazeres e as frustrações que vivemos ao longo de nossa existência, com certeza, a 

balança penderá para a perpendicular. Satisfazemos um desejo agora, e vários ainda estão por serem 

realizados. A teoria dos desejos em Schopenhauer tem uma profunda influência budista quando ele 

afirma que se a vida é dor, melhor é não desejar. Mas como não desejar se estamos submetidos ao 

princípio de individuação e as necessidades impostas no espaço e no tempo? Os fenômenos nos 

convidando a novos desejos, e, consequentemente, a novos sofrimentos? Em várias passagens da 

obra do filósofo, ele afirma que a vida é um estágio de sofrimento onde só a dor é real, inclusive, 

que a vida veio perturbar o repouso do nada. Viver, viver, viver, sofrer, sofrer, sofrer e morrer, 
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morrer, morrer.      

Enquanto a nossa existência está preenchida pela nossa 

vontade, enquanto estamos subjugados pelo impulso do 

desejo. Pelas esperanças e pelos temores contínuos que ele 

faz nascer, enquanto somos súditos do querer, não existe 

para nós nem, felicidade duradoura, nem repouso. 

(SCHOPENHAUER, 2001 p. 256). 

Como suprimir a vontade se ela é a raiz metafísica do cosmo? É possível a felicidade e o 

repouso sem a vontade? Esse profundo desprezo e ao menos tempo temor que o filósofo expressa 

contra a vontade, nos faz pensar que ele deseja subjetivamente viver numa esfera cilíndrica 

parmenídica; sem movimento, devir, vir-a-ser, enfim, numa paz eterna. Quanto a esperança, também 

deve ser suprimida, na justa medida que é um efeito da vontade que age sobre nós. A suspeita de 

Schopenhauer com relação ao mundo civilizado está associada fundamentalmente a vontade como 

fundamento. A civilização se expressa através do princípio de razão e este está subjugado aos 

impulsos da vontade. Destruir niilisticamente a vontade é suprimir a civilização? Civilização é 

tempo, espaço e causalidade, racionalidade, enfim princípio de individuação.  

Além disso, um único e livre olhar lançado sobre a natureza 

é suficiente para refrescar, aliviar e reconfortar 

imediatamente aquele a quem as paixões, as necessidades e 

as preocupações atormentam: a tempestade das paixões, a 

tirania do desejo e do temor, numa palavra todas as misérias 

do querer concedem-lhe uma trégua imediata e maravilhosa. 

(SCHOPENHAUER, 2001 p. 258). 

É através da contemplação da natureza que conseguimos entrar num outro mundo liberto do 

conhecimento fenomênico subjugado à vontade. Passamos do conhecimento individual ao 

conhecimento intuitivo, puro, acima das relações individuais, onde prevalece os interesses 

subjetivos.  Nesse outro mundo, o indivíduo é esquecido, dando lugar ao sujeito livre de vontade, ao 

sujeito puro que conhece.  Diz o filósofo 

dores, está situado bem perto de nós; mas quem tem a força para se manter aí muito tempo?  A 

quem o esteta está se referindo? Ao sujeito puro que conhece? Ao contemplador da natureza? É que 

o êxtase propiciado pela contemplação estética tem um limite, e esse limite é o tempo. O tempo é a 

negação de qualquer prazer duradouro. O sujeito puro que conhece por mais que consiga produzir 

um êxtase magmático, estará sujeito a tirania do tempo, quando o prazer cessar por determinação do 

tempo, somos lançados à miséria da existência, e caímos novamente na teia de maia e as dores 
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retornam novamente, enfim, o mundo considerado como vontade retorna e o mundo considerado 

como representação estética supri-se. 

 

1.3 O SUBLIME E O BELO 

Entraremos num outro ponto para discutir uma outra categoria estética de fundamental 

importância para Schopenhauer; o sublime. Como atingimos o êxtase do sublime? 

Se, por conseguinte, ele para com prazer nessa 

contemplação; se enfim, ele se eleva, por esse fato, acima de 

si mesmo, acima da sua personalidade, acima da sua 

vontade, acima de toda a vontade:  meste caso, é o 

sentimento do sublime que o enche; ele está num estado de 

êxtase, e é por isso que se chama sublime ao objeto que o 

ocasiona este estado. Eis o que distingue o sentimento do 

sublime do belo: em presença do belo, o conhecimento puro 

desprende-se sem luta, visto que a beleza do objeto, isto é, a 

sua propriedade de facilitar o conhecimento da ideia põe de 

parte sem resistência. Pelo contrário, em presença do 

sublime, a primeira condição, para chegar ao estado de 

conhecimento puro, é de nos arrancar consciente e 

violentamente às relações do objeto que sabemos 

desfavoráveis à vontade; elevamo-nos por um impulso pleno 

de liberdade e consciência, acima da vontade e do 

conhecimento que se relaciona com ela. 

(SCHOPENHAUER, 2001 p. 264). 

A partir de um exemplo deixaremos claro o que o filósofo compreende por sublime. 

Imaginemos a natureza totalmente furiosa e rebelde, por um lado, relâmpagos terríveis nos 

ameaçam emitindo raios por todos os lados, do outro, o mar furioso lançando altas ondas contra a 

nossa vontade, a chuva caindo, a água do mar cada vez mais subindo, o vento soprando as árvores 

ameaçando destruir a nossa vontade e nos apercebemos como súditos da natureza furiosa. Os 

trovões nos aterrorizando, e nós paralisados, imóveis, contemplando esse espetáculo da natureza. Os 

raios cortando árvores ao meio, os animais correndo desesperados sob pena de sucumbirem e o 

vento não para de soprar. Cada momento em que a natureza se enfurece, se ergue contra a vontade, 

aos poucos vamos nos elevando ao conhecimento puro, isento de vontade, nos elevando ao 
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conhecimento que conhece não as coisas individuais, mas sim, as ideias que correspondem à essas 

coisas. Tomamos consciência de que podemos ser esmagados pela natureza a qualquer momento, 

mas, por outro lado, sabemos que tudo isso é a nossa própria representação, não como indivíduo, 

mas como contemplador da ideias eternas da natureza. Estamos imóveis, serenos, fixos acima de 

nossa individualidade e miserável existência, livre da vontade que nos atormentava, atingimos a 

impressão do sublime, conhecemos as ideias puras dos objetos, somos o êxtase puro, e por alguns 

instantes nos sentimos elevados acima do espaço e do tempo, formas da tirania da vontade. Para 

atingir esse êxtase supremo, faz-se necessário contrariarmos profundamente a vontade e suas  

determinações individuais, os seus interesses mais íntimos. Não se deve confundir o sublime em 

Schopenhauer com o conhecimento físico, ele é metafísico, pois o que eleva o indivíduo à sujeito 

puro que conhece não sãos os objetos físicos que nos rodeiam, no caso a tempestade, os raios, os 

ventos, mas sim, as ideias que tem a natureza como objeto, enfim, é a nossa representação da ideia 

isenta de vontade. É uma elevação do físico às ideias eternas no sentido platônico da palavra. A 

materialidade é apenas objeto da ideia. Há uma diferença entre Schopenhauer e Platão no que diz 

respeito às ideias, se em Platão, para cada objeto físico, tem-se uma ideia correspondente; a mesa, a 

cadeira, a cama, a árvore, em Schopenhauer, não é isso que caracteriza a ideia primeiramente, mas 

sim, a ideia de matéria e não a ideia de cada objeto descrito particularmente.   

ausente de vontade, agora nós é que nos apercebemos que todos os mundos possíveis são 

dependentes de nós, é em nós que reside toda a grandeza do mundo, a nossa dependência para com 

ela está suprimida, enfim, é ela quem está subjugada à nossa representação. Não podemos esquecer 

que Schopenhauer não restringe o sublime apenas a teoria estética, mas também a nossa vida 

prática,. pois ele estende-se ao que ele chama de caráter sublime. No caráter sublime a vontade não 

tem nenhuma supremacia, ela está sob ele subjugada, visto que o caráter sublime elevou-se acima 

dos interesses individuais da vontade. No caráter sublime não somos movidos por impulsos, desejos 

e o querer. 

1.4 O BONITO E O FEIO 

Até o momento de nossa exposição fizemos uma análise geral com o intuito de esclarecer 

alguns conceitos da estética de Schopenhauer como: ideia, contemplação, sublime, êxtase, sujeito 

puro que conhece, princípio de razão ou de individuação, fenômeno. De agora em diante vamos 

particularizar as categorias do livro III e discutir dois conceitos básicos da estética 

schopenhaueriana; o bonito e o feio. 
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Uma vez que os contrastes se iluminam reciprocamente, é 

oportuno notar aqui que o contrário do sublime é qualquer 

coisa que à primeira vista declaramos não ser nada o 

sublime: é o bonito. Entendo por este nome aquilo que 

estimula a vontade, oferecendo-lhe diretamente aquilo que a 

lisonjeia, aquilo que a satisfaz (SCHOPENHAUER, 2001, p. 

271-272). 

Geralmente os estetas reconhecem a importância do bonito na arte, o nosso filósofo 

contraria essa visão quando o exclui sem nenhuma possibilidade de participação positiva em sua 

estética. Ele tem uma visão pejorativa e negativa para com o bonito. Seria uma contradição de sua 

estética se tivesse inserido o bonito como categoria de destaque, uma vez que sabemos de sua 

concepção de mundo e do que ele mais reage niilisticamente e que tenta destruir, que é a vontade. A 

vontade é a afirmação incondicional do bonito, ela serve-se dele para realizar os seus desejos mais 

íntimos usando a teia de maia para mascarar a sua objetividade e realizar o seu eterno retorno. O 

bonito faz mover o princípio de individuação excitando a lubricidade da vontade. É por isso que o 

esteta contrapõe o bonito ao sublime. O primeiro está à serviço da vontade, enquanto o segundo 

contraria a vontade. A ideia que se tem do bonito é que ele é uma expressão de sublimidade estética, 

se nos curvarmos diante dele não conseguiremos chegar a um estado de contemplação pura e nos 

miséria do princípio de individuação. Imaginemos sem fugir do pensamento estético do filósofo um 

quadro expressando as propriedades e qualidades do bonito, por exemplo, um corpo nu expressando 

desejos sexuais, logo submeteria o contemplador de sujeito puro que conhece a um sujeito impuro 

cheio de desejos, consequentemente, afirmando a vontade. Podemos perguntar ao nosso esteta qual 

a sua posição com a relação a escultura grega, já que eles criavam as suas estátuas expressando a 

nudez. Deixemos que ele se fundamente: 

Os antigos escapam a isso quase sempre, apesar da beleza, 

apesar da nudez quase completa das suas estátuas, visto que 

o próprio artista as criou com um espírito puramente 

objetivo, completamente cheio da beleza ideal, 

completamente liberto da subjetividade e dos desejos 

impuros.  É preciso portanto sempre evitar o bonito na arte 

(SCHOPENHAUER, 2001, p. 273). 

A produção estética dos antigos era isenta de subjetividade, a imaginação estética tinha 

como finalidade e objetivo a objetividade das formas, o ideal da beleza estava acima dos interesses 
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imediatos dos artistas. Nesse sentido, a arte antiga não é uma reprodução do princípio de 

individuação, mas sim a busca da ideia acima desse princípio. A crítica do esteta não é a questão da 

estátua ou de um quadro expressar a nudez, mas a finalidade a que se destina a nudez. O artista 

antigo não expressava em sua criação e imaginação os interesses da vontade. Seria uma contradição 

na estética de Schopenhauer imaginarmos uma relação positiva entre o sentimento do sublime e o 

bonito, seria inclusive mais aceito, o feio. O sentimento do bonito faz o contemplador decair da 

intuição pura, de sujeito puro que conhece em sujeito individual.  

o bonito, faz decair o contemplador do estado de intuição 

pura que é necessário para a concepção do belo; ele seduz 

infalivelmente a vontade com a visão dos objetos que a 

lisonjeiam imediatamente;  daí em diante o espectador já não 

é um puro sujeito que conhece; ele tornar-se um sujeito 

voluntário submetido a todas as necessidades, a todas as 

 

O sentimento do sublime é a negação da vontade através da intuição pura. Que significa 

falar de intuição pura? Por que o termo puro? Puro no sentido mais amplo expressa ausência de 

vontade, de desejos, sofrimentos, martírios, subserviência à materialidade. Puro é expressão de 

ideia. Portanto, para o esteta, quanto mais distante do espaço, mais próximo estamos do 

conhecimento puro. Quando partirmos para a análise da escultura voltaremos a tratar desse ponto. 

Todos os estudiosos de Schopenhauer são de acordo em afirmar que ele tem uma 

peculiaridade diferenciada em relação a vários filósofos de sua época, e de épocas posteriores. 

Schopenhauer atingiu a maturidade de seu pensamento aos trinta anos, isso significa que não é 

possível falar de um jovem Schopenhauer e um Schopenhauer maduro. Se tomarmos como 

exemplo, Marx e Lukács, ambos passaram por esse processo, tanto é que as discussões nos meios 

intelectuais eram no sentido de que alguns partiam do jovem Marx, enquanto outros do Marx 

maduro, da mesma forma que Lukács. Nietzsche também passou por esse processo de passagem da 

juventude à maturidad  Origem da Tragédia  influenciado por 

Schopenhauer, Kant e Platão passou a amaldiçoar a sua estética num posfácio escrito em 1886. 

Demos esses exemplos apenas para ilustrar que Schopenhauer em nada alterou o seu modo de 

pensar. A sua estética que é o nosso objeto de análise permaneceu a mesma, consequentemente, a 

sua posição aos trinta anos foi a mesma dos anos posteriores, mesmo que para alguns, ao final de 

sua vida quando conseguiu o reconhecimento, quase se transformou num otimista..  

Sabemos que não é possível tirar Schopenhauer de seu contexto e trazê-lo para a sociedade 
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contemporânea, mas podemos perguntar baseado em sua estética: o que representaria a Indústria 

Cultural dentro da estética de nosso filósofo? Será que seria a expressão da ideia através de um 

sujeito puro que conhece ou princípio de individuação? Com certeza, ele a compreenderia como 

vontade de viver. Ela não teria nenhum espaço dentro da estética de Schopenhauer, visto que seria a 

reprodução do princípio de razão, subserviência à vontade e egoísmo individual. A estética do 

querer morrer é contra qualquer objeto que venha a estimular e lisonjear a vontade, tanto é que 

quando formos analisar as artes que são expressões do espaço e as que são expressões do tempo 

teremos um tratamento diferenciado por Schopenhauer entre ambas. Que valor o esteta atribui ao 

espaço e ao tempo? Qual tipologia de arte expressa com mais profundidade a ideia? Sabemos que 

tudo aquilo que é expressão do espaço estimula descomunalmente a vontade. No espaço temos a 

localização do objeto, no caso da arquitetura, por exemplo, e na música a sucessão, no caso, a 

música sinfônica.  

Que diferença, em termos gerais, podemos fazer entre a estética de Schopenhauer e a de 

Nietzsche? O esteta aqui em questão não faz nenhuma apologia ou celebração religiosa em sua 

estética, ele apenas exalta a contemplação do sujeito puro que conhece. A sua estética é desprovida 

de qualquer elemento religioso no sentido de exaltação de algum Deus. Claro que não podemos 

negar a grande influência dos Vedas e do budismo em seu pensamento, mas ambos não estão 

inseridos com  o intuito de culto. Não há culto à personalidade em sua estética. O que ele recupera 

tanto do Budismo como dos Vedas são elementos e categorias para dar sustentação ao seu 

pensamento. Já a estética de Nietzsche que em nenhum momento rompe com a do nosso esteta,  

apresenta um caráter eminentemente religioso, culto exagerado à personalidade dionisíaca. Por mais 

que Nietzsche critique a sua estética, ele não rompe como um todo, na medida em que há elementos 

de continuidade entre a sua juventude e a sua maturidade. Por exemplo, Dioniso aparece 

primeiramente na juventude e continua sendo o personagem principal de toda a sua trama filosófica 

junto de Zaratustra. Mas deixemos essa discussão para um capítulo posterior de nossa dissertação.. 

Voltemos a nossa discussão acerca da beleza. Para deixar claro o seu conceito de beleza 

numa das passagens do livro III o esteta nos dar um exemplo de como se analisa um objeto 

esteticamente. Vamos descrever a citação na íntegra:  

Suponho que considero uma árvore esteticamente, isto é, 

com olhos de artista; nessa altura, a partir do momento em 

que não é a ela que eu considero, mas a sua Ideia que eu 

isolo, torna-se indiferente saber se a árvore que eu considero 

é aquela que está aqui presente ou a sua antepassada que 



29 
 

 
 

floria há mil anos; também não me pergunto se o observador 

é aquele ou outro indivíduo colocado num ponto qualquer do 

tempo ou do espaço; ao mesmo tempo que o princípio de 

razão, desapareceram a coisa particular e o indivíduo que 

conhece; resta apenas a ideia e o puro sujeito que conhece, 

que formam em conjunto a objetividade adequada da 

vontade nesse grau. E não é só ao tempo mas também ao 

espaço que a Ideia é subtraída, visto que não é a imagem 

espacial e fugidia, é a sua expressão, é a sua significação 

pura, é o seu ser íntimo que se me manifesta e que me fala; 

tal é aquilo que constitui, para falar com propriedade, a 

Ideia, tal é aquilo que pode ser sempre idêntico, apesar de 

toda a diferença das relações de extensão que a forma 

apresenta (SCHOPENHAUER,2001 p. 274-275). 

De algo não podemos esquecer: Schopenhauer em sua análise não leva em conta as noções 

de espaço e de tempo quando se refere à análise estética, claro, que quando formos falar de música 

temos que mencionar a questão da temporalidade, mesmo assim, a ênfase não é ao tempo na 

música, mas a outro elemento que discutiremos adiante. Se o espaço e o tempo representassem 

elementos fundamentais em sua estética, ele estaria afirmando o principio de razão que se expressa 

pelo espaço, tempo e causalidade. Vimos o exemplo da árvore que o esteta excluiu completamente o 

espaço em que o objeto está localizado e o seu tempo de duração. Essas noções não participam de 

uma análise estica. Ora, não é a árvore que eu me refiro, mas a ideia que se expressa nela. Aqui não 

implica o presente, o passado e o futuro do objeto, mas aquilo que permanece idêntico, imutável e 

eterno; a sua ideia.. Nascem árvores, morrem árvores, mas a sua ideia continua intacta, perfeita e 

imutável. Por isso, que a sua estética tem como pressuposto elevar-se acima do espaço e do tempo 

formas do princípio de individuação. Aqui na análise é feita abstração das diferenças entre árvores, 

isso em nada altera a análise, pois não são às árvores particulares, mas a ideia de árvore, única. A 

ideia, portanto, subtrai-se do espaço e do tempo. No espaço e no tempo temos a manifestação de 

coisas particulares, objeto da ciência. Em nada importa as propriedades físicas da árvore, tudo isso é 

abstraído. Se toda a coisa se expressa através de uma ideia, então toda a coisa é bela. Também não 

vamos confundir o belo com o bonito, o bonito estimula a vontade, o belo a ideia. Um objeto por 

mais insignificante que seja pode expressar beleza. Inclusive, ele cita os quadros dos pintores 

holandeses que viam no insignificante a expressão da beleza de uma forma objetiva e isenta de 

vontade. 

O objeto mais insignificante pode ser contemplado duma 
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maneira puramente objetiva, independente da vontade, e 

adquire por isso o caráter da beleza; é o que provam os 

quadros de interior dos Holandeses. (SCHOPENHAUER, 

2001, p. 275). 

O insignificante aparece como objeto da estética na medida em que a sua expressão de 

forma alguma estimula a lubricidade da vontade, um quadro ou pintura dessa natureza deixa a 

vontade isenta de desejos. Quanto mais insignificante um objeto, menos sofrimentos e desejos 

teremos. O insignificante é a negação e o afastamento do querer, consequentemente, dos interesses 

da vontade. A vontade deseja aquilo que a estimula, aquilo a que a faz impor o eterno retorno. A 

estética de Schopenhauer representa uma elevação acima do eterno retorno, pois o mesmo é uma 

expressão do princípio de razão. Sem espaço, tempo e causalidade não teríamos as alternâncias, 

assim, a vontade não atuaria e não se manifestaria na matéria. 

Há uma outra tipologia de quadro que o esteta exclui de seu trabalho; a produção de 

quadros glutões, por exemplo, expressando mesas suntuosas de alimentos, bebidas alcoólicas e 

ostras. Nesse caso, o contemplador cai de sujeito puro que conhece em indivíduo subordinado a 

vontade. Os alimentos estimulam a vontade a saciar os seus desejos colocando em risco a 

contemplação de uma forma desinteressada. Daí não se conseguir aquilo que é de fundamental 

importância atingir, o êxtase na contemplação estética.  Como extasiar-se de frente à uma mesa 

repleta de alimentos convidando e seduzindo a vontade a objetivar-se? O espaço dos alimentos 

excluiria o êxtase e aproximaria o querer sobre os mesmos. Percebemos aqui a influência de 

Epicuro no pensamento do esteta, quando numa Carta Sobre a Felicidade Epicuro faz uma análise 

sobre os alimentos propondo o que nós contemporâneos chamamos de qualidade de vida. Portanto, 

um controle sobre a alimentação diminui a nossa subserviência aos desejos e estabelece-se um 

controle sobre a vontade.  

Retomamos à nossa discussão sobre o bonito e chegamos a conclusão de que ele deve ser 

excluído da estética por motivos que já mencionamos. Se o bonito tem o seu contrário, então 

podemos perguntar: qual o espaço que ocupa o feio na estética de Schopenhauer? É o feio objeto de 

uma contemplação desinteressada? É possível atingir o êxtase na apercepção do feio? O feio 

estimula ou nega a vontade? A vontade quer o feio para realizar os seus interesses? O feio se não cai  

como diz Schopenhauer, no repugnante pode encontrar o seu espaço legítimo na arte. Quadros, 

pinturas, esculturas que expressam o feio tem legitimidade em sua estética porque o seu efeito 

afasta a vontade sedenta de desejos. Quanto mais o mundo possa tornar-se feio, menos a vontade 

terá interesse nele. O esteta valoriza a forma do feio colocando acima do bonito por sua concepção 
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estética ser oposta aos interesses da vontade, assim, é uma contradição falar de vontade do feio. 

Não podemos esquecer de que para atingir o êxtase da contemplação estética faz-se necessário um 

aprendizado por parte do contemplador, isto é, uma educação estética ou uma pedagogia estética 

que possibilite ao mesmo o conhecimento de técnicas com o intuito de um conhecimento profundo 

de arte.  
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2. A  ARQUITETURA,  A POESIA TRÁGICA E IDEIA E A MÚSICA 

2.1 A ARQUITETURA 

Partiremos para a arquitetura e analisaremos as ideias que correspondem à objetividade da 

vontade. A arquitetura será analisada sob um ponto de vista artístico, fora de qualquer relação com 

o seu caráter de utilidade que não interessa numa análise estética por expressar o princípio de 

individuação e o pragmatismo que se expr

intuição de algumas das ideias da objetividade da vontade; à gravidade, à coesão, à resistência, à 

dureza e a luz.  São as manifestações menos complexas da objetidade da vontade. No mais baixo 

grau de manifestação da vontade através da arquitetura temos um conflito; 

e a resistência que só por si constitui o interesse estético da bela arquitetura: fazer sobressair esta 

luta duma maneira complexa e perfeitamente clara, tal é a . 

281). Compreender a arquitetura é apreender esse conflito estético entre a resistência e a gravidade, 

que cabe ao arquiteto transformar essa matéria bruta num objeto para a contemplação estética. A 

arquitetura diferentemente das outras artes não representa uma cópia, mas de acordo com 

Schopenhauer:  

A arquitetura não fornece uma cópia, mas a própria 

coisa; ela não reproduz, como as outras artes, uma ideia, 

graças a qual a visão do artista passe até ao espectador; 

em arquitetura, o artista coloca simplesmente o objeto ao 

alcance do espectador, facilita-lhe a concepção da ideia, 

induzindo o objeto individual e real a exprimir a sua 

essência duma maneira clara e completa (2001, p, 284).  

Na produção de um grande edifício o artista coloca sob a visão do espectador as ideias da 

vontade expressando a luta entre a gravidade e a resistência, luta que culmina na contemplação 

estética. Quando olhamos um grande edifício ficamos deslumbrados com a coesão e a 

sustentabilidade que ali se expressa. As pirâmides do Egito que há milhares de anos representam as 

ideias menos complexas da vontade, ali vemos a resistência e a gravidade numa perpétua luta que 

culmina no prazer estético fornecido pelo artista ao espectador. Não podemos esquecer que a 

contemplação deslumbrante deve-se muito mais ao aspecto metafísico da obra arquitetural do que a 

sua visão individual. O espectador na contemplação de uma pirâmide liberta-se da servidão da 

vontade através da fruição estética elevando-se a sujeito puro que conhece e fruindo do prazer 

estético. O prazer consiste na própria contemplação. Schopenhauer critica a produção de uma obra 
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arquitetural em madeira quando nos diz que 

para nenhuma obra de bela arquitetura, ainda que se preste a todas as formas: este fato só se pode 

SCHOPENHAUER, 2001, p. 282) A crítica do esteta à madeira 

consiste em que a mesma em arquitetura não expressaria as ideias primitivas da natureza que são a 

resistência e a gravidade. Jamais poderia ter um valor estético um edifício qualquer construído em 

madeira, teria um valor estético exterior ao que a arquitetura propriamente dita pretende; que é 

expressar esse conflito de ideias no espaço de uma forma coesa. Para finalizar esse momento, 

Schopenhauer faz uma relação entre a arquitetura e a hidráulica artística mostrando que em ambas 

as artes, são expressas as ideias de gravidade, na hidráulica artística a gravidade está associada à 

fluidez e em arquitetura à resistência.  

Uma cascata que se precipita sobre as rochas com a espuma 

e frêmito, uma catarata que se pulveriza sem ruído, uma 

fonte que lança no ar as suas colunas de água, um lago 

imóvel e claro como um espelho, tudo isto exprime as ideias 

da matéria fluída e pesada, do mesmo modo que as obras da 

arquitetura representam as da matéria resistente. 

(SCHOPENHAUER, 2001, p. 285-286). 

Portanto, a contemplação estética de uma catarata e de uma cascata promove ao espectador 

o espetáculo do prazer estético em contemplar as ideias de gravidade e fluidez, ideias essas que 

constituem a manifestação da vontade em sua imediatidade. Não há um só fenômeno da natureza 

que não expressem alguma ideia da vontade. Todas as ideias e fenômenos estão à serviço da 

vontade. Podemos interpretar que as ideias são os arquétipos da vontade e que os fenômenos 

individuais objeto da ciência são imagens das ideias postas pela vontade. 

Não podemos esquecer-nos de um ponto fundamental no pensamento de Schopenhauer: a 

diferença entre ideia e conceito, pois correremos o risco de não compreendermos a estética do 

filósofo. Ele nos fala que 

A ideia é a unidade que se transforma em pluralidade 

por meio do espaço e do tempo, formas da nossa 

apercepção intuitiva; o conceito, pelo contrário, é a 

unidade extraída da pluralidade, por meio da abstração 

que é um procedimento do nosso entendimento. 

(SCHOPENHAUER, 2001, p. 309-310). 

A ideia revela sempre ao vivo e novo, enquanto o conceito quando feito abstração da 
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pluralidade tornar-se algo fixo, pronto e acabado. A ideia é como um organismo vivo, que cresce e 

se desenvolve, e que é capaz de produzir aquilo que não se colocou lá. Enquanto no primeiro temos 

a arte no segundo a ciência. Para o arquiteto conseguir elevar o espectador a contemplação pura faz-

se necessário que a sua educação estérica apareça em suas obras objetivando a sua técnica de 

criação. A ação do arquiteto sobre o seu objeto é consequência de uma educação de caráter rigoroso 

e preciso. As pirâmides do Egito representam um grau de percepção educacional inigualável quando 

o arquiteto expressa o espetáculo das ideias da vontade. Sem uma educação estética jamais teríamos 

as pirâmides do Egito. Como é possível pensar nas produções humanas sem educação?    

 

2.2 POESIA TRÁGICA E IDEIA 

Qual a posição de Schopoenhauer no que toca à tragédia? Que ideia ou ideias a tragédia 

nos expressa? Primeiro, que a tragédia como gênero poético representa a luta da vontade consigo 

mesma, a vontade se despedaçando em milhares de fragmentos afirmando o querer viver 

representado por milhares de indivíduos ao longo da existência num infinito e ilimitado eterno 

retorno. A vontade é trágica em seus fundamentos, cega, irracional e sem objetivo ou finalidade. A 

vida por si mesma é trágica e a finalidade do poeta trágico é comunicar essa ideia de humanidade. O 

poeta trágico é o olho do mundo, ele representa todos os acontecimentos da vida humana de uma 

forma objetiva, tanto é que o esteta nos diz que não é possível exigir do poeta um comportamento 

diferenciado daquilo que ele é 

 É por isso que ninguém lhe pode prescrever ser nobre e 

elevado, moral, piedoso, cristão ou isto ou aquilo; ainda 

menos se lhe pode censurar ser isto e não aquilo. Ele é o 

espelho da humanidade, e coloca-lhe na frente dos olhos 

todos os sentimentos d

(SCHOPENHAUER, 2001, p. 329). 

O poeta por ser o espelho da existência, expressa e representa aquilo que está à sua frente; 

a maldade, a inveja, o infortúnio, o triunfo do mal, o assassinato do inocente, as traições, enfim, o 

caráter da humanidade em seus milhares de aspectos. O poeta, no caso o trágico, por representar a 

ideia da humanidade não fala ou descreve além daquilo que existe nos acontecimentos da 

humanidade. Ele descreve a irracionalidade da vontade em suas múltiplas faces sem emitir nenhum 

juízo de valor, ele é o seu porta-voz. A vontade se revela através da expressividade do poeta. Nada 

do que ele escreve está fora da vontade, pois é ele quem desvela para a humanidade as máscara e os 
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mil disfarces que a vontade usa para realizar o eterno retorno. Se se cria comédia é porque a vontade 

lhe permite criar. A matéria-prima do poeta trágico é o sofrimento da humanidade e 

consequentemente o sofrimento da vontade, raiz implacável das dores do mundo. O poeta trágico é 

aquele que conhece a natureza humana com profundidade. Ele representa a ideia do homem, não 

daquele homem particular localizado no espaço e tempo com suas dores particulares, por outro lado, 

ele carrega dentro de si todas as dores e ideias da humanidade. O poeta trágico é a revelação da 

vontade de viver. 

expiadas pelo herói não são as deles, mas as faltas hereditárias, isto é, o próprio crime de existir

(SCHOPENHAUER, 2001, p. 139) Cabe ao poeta descrever esse crime que é a existência com 

todas as suas faltas. O poeta não faz nada além daquilo que a vontade lhe permite fazer. Somos 

marionetes nas mãos da vontade? Que poder o poeta tem sobre a vontade? O que o poeta pode fazer 

para amenizar os sofrimentos da humanidade? Ele apenas coloca diante dos olhos da humanidade o 

seu caráter, a sua natureza.  

É um fato deveras notável e realmente digno de atenção, que 

o objeto de toda alta poesia seja a representação do lado 

medonho da natureza humana, a dor sem nome, os 

tormentos dos homens, o triunfo da maldade, o domínio 

irônico do acaso, a queda irremediável do justo e do 

inocente: é este um sinal notável da constituição do mundo e 

da existência (SCHOPENHAUER, 2001 p. 138).   

 O poeta é o escritor da vontade, ela serve-se dele como objeto trágico, já que sem ela 

jamais teríamos a tragédia grega. Sem a vontade, Dioniso jamais mataria Pentel. A vontade é a 

própria constituição do mundo, a natureza humana, a condição humana, a maldade humana, a dor, o 

prazer, o desprazer, a inveja, a injustiça, a história com seus triunfos e suas quedas, os milhares de 

acontecimentos, o erro de existir, o acaso e a essência do mundo. A vontade é o presente, o passado 

e o futuro da existência, não só a humana, mas de todos os seres. O jogo de que há em todos os 

seres devorando-se uns aos outros é ela quem está por trás. Foi a vontade que veio 

. A vontade age desde a ideia até o princípio de razão. Todos esses sentimentos são 

os mesmos em todas as épocas, nada muda a sua essência ou o seu caráter, porque a vontade é una. 

Os poetas de todas as épocas sempre fizeram e farão as mesmas coisas, descreverão os mesmos 

episódios, os mesmos acontecimentos, a inveja, por exemplo, é una em todas as épocas, ela não 

muda a sua constituição, tanto é que desde o mundo primitivo até hoje ninguém conseguiu abolir a 

inveja, nem pela educação e muito menos pela ciência. A constituição humana é imutável, as 

relações históricas podem até mudar a sua aparência, mas a sua essência é a mesma.  
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O poeta é, portanto, o resumo do homem em geral: tudo o 

que alguma vez fez bater o coração dum homem, tudo o que 

a natureza humana, numa circunstância qualquer fez brotar 

para fora de si, tudo o que alguma vez habitou e amadureceu 

num peito humano tal é a matéria que ele trabalha, como 

trabalha todo o resto da natureza.  (SCHOPENHAUER, 

2001, p. 329). 

O poeta como artista da vontade se coloca acima do princípio de individuação, pois, ele 

representa não um conceito, mas a ideia da humanidade como sujeito dum conhecimento puro 

acima dos interesses da vontade. Todas as ideias que representa demonstram o seu poder de não 

representar a coisa particular, mas o universal e eterno. O poeta não representa a sua subjetividade, 

mas a objetividade dos acontecimentos, como espelho do mundo expressa não a sua dor, mas as 

dores do mundo. Ele descreve as cenas da vida, os espíritos loucos, maus, acanhados, tolos, enfim, 

os espíritos que surgem na história e que cabe ao poeta descrevê-los. 

O poeta épico ou dramático não deve ignorar que ele é o 

destino e que deve ser implacável como este  ele é ao 

mesmo tempo o espelho da humanidade e tem de apresentar 

na cena caracteres maus e por vezes infames, tolos, espíritos 

acanhados, de fez em quando uma personalidade razoável ou 

prudente, ou bom, ou honesto, e muito raramente, com a 

mais singular exceção, um caráter generoso. 

(SCHOPENHAUER, 2001, p. 140). 

Mas o destino da poesia trágica para Schopenhauer é à resignação e a renúncia do querer 

viver. Quando a Teia de Maya é rasgada e despedaçada, o egoismo perde o seu poder sobre o 

homem e entra em seu lugar à resignação como calmante da vontade. Os motivos do querer viver; 

os seus sentimentos e emoções, transformam-se num querer morrer e na mortificação dos instintos. 

O artista poeta como extensão da vontade e os seus personagens são levados a mais profunda 

mortificação de si mesmo, o egoismo perde a sua razão de ser, inclusive, ele cita vários personagens 

que após uma dor profunda passaram a reconhecer a insuficiência de vida voltada para o princípio 

de individuação. O Véu de Maya que era a expressão de seu modo de vida é desmascarado e a vida 

individual cede o seu lugar para a renúncia do querer viver. A arte propicia a libertação total? O 

artista consegue construir o calmante eterno? Ou a libertação é passageira? É possível viver sem a 

causalidade? Por mais que fujamos para a ideia não conseguiremos nos manter e viver sem a 

causalidade, já que é dela como vontade onde nascem as cenas da vida. Se a causalidade é a atuação 
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da matéria em todos os aspectos da vida fenomenal, como o artista conseguirá se manter por muito 

tempo acima dela? É possível viver eternamente fora da causalidade? Viver sem causalidade é pular 

para fora de espaço e do tempo? Existe vida acima do espaço e do tempo? Que relação podemos 

fazer entre a causalidade e a ideia? Causalidade e ideia se opõem na justa medida em que o êxtase 

propiciado pela arte, liberta o artista e o espectador de suas dores provisoriamente, pois a 

causalidade novamente o chama para a vida. Não existe vida sem causalidade. O fato de ser a 

vontade o fundamento da vida, não significa que ela não necessite de aprendizado e conhecimento. 

A arte já é uma tentativa da vontade de suprimir as suas próprias dores, é um aprendizado voltado 

para a negação do querer viver. É uma ação pedagógica dela consigo mesma, querer anular-se a 

partir do êxtase estético? A vontade passa por um processo pedagógico, quando a cada dor que 

sofre, ela reflete, e essa reflexão causa um impacto em sua forma de agir contrariando os seus 

desejos? 

 

2.3  A MÚSICA 

 

Nos capítulos precedentes, estudamos todas a belas 

artes sob o ponto de vista geral que adotamos; 

começamos pela arquitetura artística, que tem como 

finalidade estética exprimir a vontade objetivada no 

baixo grau que nos é dado apreender, isto é, a tendência 

surda, inconsciente, necessária, da matéria, onde no 

entanto, já se manifesta um antagonismo e uma luta 

internos no combate da gravidade contra a resistência; 

terminamos com a tragédia que nos faz ver, no mais alto 

grau dessa objetivação, essa mesma luta da vontade 

consigo mesma, mas com proporções e uma clareza que 

nos assustam; agora, uma vez terminada esta revista, 

constatamos que uma arte ficou excluída dor nosso 

estudo, e isso tinha de acontecer fatalmente, visto que 

uma dedução rigorosa deste sistema não lhe deixava 

nenhum lugar: é a música. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 

337). 
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 A intenção de colocar a citação acima tem como objetivo mostrar a trajetória de nosso 

trabalho até aqui. Daqui pra frente faremos uma análise de uma arte de fundamental importância e 

que está acima de todas as outras, inclusive, o filósofo reservou um lugar especial para a ela em sua 

estética; a música. A música se diferencia de todas as artes até aqui analisadas,.a sua peculiaridade 

consiste na diferença de expressividade no que toca ao prazer estético ou ao êxtase estético. A que 

deve essa peculiaridade da música em relação as outras artes? É que a música não expressa a cópia, 

a imitação de uma ideia que se manisfesta no mun

objetiva o fenômeno, forma do princípio de individuação, ela vai acima da ideia abarcando a 

essência do mundo. Não é objeto de nosso estudo fazermos uma analogia entre o que Schopenhauer 

compreende por música e a nossa contemporânea Indústria Cultural, mas, a título de reflexão pode-

se constatar que aquilo que é objetivado pela Indústria Cultural está tão infinitamente distante do 

que o esteta compreende por música que não merece nem sequer uma analogia. O Esteta jamais 

pensaria a música como uma manifestação da vontade como mercadoria, como objetivação do 

princípio de individuação e estando voltada e à serviço dos interesses individuais. A forma como o 

filósofo pensa de uma melodia jamais poderia assemelhar-se ao que se toca em grande parte no 

elevação que culminava num êxtase que o fazia sentir que estava acima do mundo fenomênico. 

Elevação esta que só o tempo melódico podia propiciá-lo e extasiá-lo. Tanto é que ele via no êxtase 

estético da música a possibilidade de libertação da vontade afirmando: -

nos a con

(SCHOPENHAUER, 2001, p. 339) Ou seja, uma forma sem matéria que as distingue das outras 

artes, ele chega a compará- alquer 

materialidade.  

Schopenhauer faz uma comparação entre a música e o mundo quando nos diz que: 

o mundo é apenas o fenômeno das ideias multiplicado 

indefinidamente através da forma do princípio de 

individuação, única forma do conhecimento que está ao 

alcance do indivíduo enquanto indivíduo. Mas a música, que 

vai para além das ideias, é completamente independente do 

mundo fenomenal; ignora-o totalmente, e poderia de algum 

modo, continuar a existir, na altura em que o universo não 

existisse: não se pode dizer o mesmo das outras artes. A 

música, com efeito, é uma objetividade, uma cópia tão 
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imediata de toda a vontade como o mundo o é, como o são 

as próprias ideias cujo fenômeno múltiplo constitui o mundo 

dos objetos individuais (SCHOPENHAUER, 2001, p. 340). 

Vimos que se diferencia das outras artes no sentido de que nela não temos uma 

representação das ideias, no caso como a arquitetura, por exemplo, que representa o combate entre a 

resistência e a gravidade, mas a representação da vontade com as suas ideias. O esteta faz uma 

diferença entre sombra e ser referindo-se as outras artes e a música. O êxtase musical abarca o ser, 

enquanto as outras artes as sombras das ideias. É por isso que a música tem um poder de 

profundidade que vai para além das sombras e expr

possível expressar todas as ideias da vontade desde as suas manifestações menos complexas como 

as que representam a vida inorgânica nos graus inferiores da vontade, e que culmina no homem a 

sua forma mais desenvolvida. A gravidade, a resistência, a fluidez e todas as forças que regem a 

natureza podem ser expressas através de acordes musicais, a matéria orgânica e inorgânica são 

transformadas em sons. Imaginemos o som da gravidade e o da fluidez sendo representado num 

violino! O da resistência num baixo! Ele chega a afirmar que se todo o universo desaparecer a 

música continua claro que ele está se referindo ao universo humano e não ao universo total, porque 

com o aniquilamento do homem os sons continuam e a trama existencial deixa de existir apenas 

para o homem. A gravidade, a fluidez, a resistência dependem do homem para existir como vontade 

e representação? A vontade por si só tocaria os sons representativos do universo?  

As outras artes não objetivam a vontade imediatamente, mas através de ideias, ao contrário 

da música que expressa diretamente a coisa em si; a vontade. O mundo é o fenômeno das ideias em 

sua multiplicidade que se objetiva através do princípio de individuação única forma de 

conhecimento acessível ao indivíduo. É por isso que o autor dar uma ênfase mais profunda à música 

 

Que relação há entre o baixo contínuo e as ideias primitivas da vontade? O baixo contínuo é 

uma extensão da vontade como expressividade musical? 

Nos sons mais graves da escala musical, no baixo contínuo, 

apreendemos a objetividade da vontade nos graus inferiores, 

como a matéria inorgânica e orgânica, a massa planetária. 

Os sons agudos, mais ligeiros e mais fugidios, são todos, 

como se sabe harmônicos que acompanham o som, 

fundamental, e ressoam ligeiramente sempre que se produz 

aquele. Recomenda-se mesmo, em harmonia, que só se 
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introduza num acorde os harmônicos da nota grave 

fundamental, de modo que esses sons ressoem 

simultaneamente como sons distintos e como harmônicos da 

nota fundamental (SCHOPENHAUER, 2001, p. 340). 

Ele faz uma relação entre os seres que tem a sua origem na massa planetária com os sons do 

baixo contínuo e das notas superiores. O baixo contínuo expressa o que acontece na natureza, o seu 

processo de desenvolvimento, a sua materialidade através de sons da escala musical. O baixo 

contínuo representa a plataforma da natureza, o seu sustentáculo. Para Schopenhauer nenhuma 

matéria é desprovida de vontade, todo o universo é vontade. Podemos refletir sobre essa afirmativa 

no sentido de que se todo o universo é vontade, podemos afirmar que a pedra, a água, o ar, o fogo, a 

luz, a fluidez, as nuvens, os relâmpagos, os trovões, os raios, a planta, o animal e o homem são 

manifestação dessa vontade única. O que diferencia um ser de outro quanto a vontade é apenas o 

grau de sua objetivação, mas a vontade é a mesma em todos os seres, já que ela é o fundamento do 

universo ou para ser mais claro, ela é o próprio universo em suas múltiplas manifestações.  

Para deixar bem claro a analogia feita sobre o baixo e aquilo que acontece na natureza e no 

homem, podemos mencionar as músicas que são tocadas nos filmes representando as cenas da vida. 

Os sons que representam medo num filme de terror, ou os que objetivam alegria num de comédia ou 

aqueles que tocam o suspense expressam universalmente a essência da vida que é una.. É por isso 

que o autor afirma que a música é universal. O som de terror que é tocado numa determinada 

cultura,. mesmo que as características sejam diferentes, eles expressam o mesmo sentido. A música 

traduz o coração da vida em todas as suas manifestações.  Ele fala de duas tonalidades na música;  

Assim como há em nós duas disposições essenciais do 

sentimento, a alegria ou pelo menos o bom humor, a aflição 

ou pelo menos a melancolia, assim a música tem duas 

tonalidades gerais correspondentes, o sustenido e o bemol, e 

conserva-se quase sempre numa ou noutra. Mas na verdade 

não é extraordinário que haja um sinal  o bemol  

exprimindo a dor, que não seja doloroso nem fisicamente 

nem sequer por convenção, e contudo tão expressivo que 

ninguém se possa enganar? Por este fato se pode avaliar a 

que ponto a música entra na natureza íntima do homem e das 

coisas (SCHOPENHAUER, 1985, p. 144). 

Se a vida humana é prazer de um lado e dor do outro, podemos constatar que o bemol 

exprime todas as dores do mundo; a tristeza, a melancolia, os problemas cotidianos, as crises 



41 
 

 
 

emocionais, os conflitos que geram profundíssimos sofrimentos, enfim, o bemol leva o homem a 

compreender como a vida é vontade de dor ou dor da vontade. O sustenido, por outro, nos indica os 

momentos de alegria, de êxtase propiciado pelos sons da escala musical. Não faz-se necessário ter 

conhecimento profundo de música para constatar esse fato. O ouvido é suficiente para fundamentá-

lo. Ele afirma que a música de dança em bemol expressa a decepção de um prazer medíocre obtido 

através de muitos aborrecimentos. Noutra passagem das Dores do Mundo fazendo apologia a 

sinfonia profunda nos diz que: 

Uma sinfonia de Beethoven descobre-nos uma ordem 

maravilhosa sob a desordem aparente; é como um combate 

encarniçado, que passado um momento se resolve num belo 

acorde  uma imagem fiel e perfeita da essência deste 

mundo, que gira através do espaço sem pressa e sem 

repouso. Num tumulto indescritível de formas sem número, 

que se dissipam incessantemente. Mas ao mesmo tempo 

através desta sinfonia falam todas as paixões, todas as 

comoções humanas; alegria, tristeza, amor, ódio, medo, 

esperanças, com infinitos cambiantes, e, contudo 

perfeitamente abstratas, sem coisa alguma que as distinga 

nitidamente umas das outras. É uma forma sem matéria, 

como um mundo de espíritos aéreos (SCHOPENHAUER, 

1985, p. 146). 

A música é a forma temporal da vontade desmaterializada? É o êxtase o tempo da vontade 

acima do princípio de individuação? Voltemos ao sujeito puro que conhece que extasia através da 

arte. O sujeito puro que conhece é o próprio Schopenhauer? Que êxtase o esteta deveria sentir com 

a sublimação musical propiciado pelos sons? Sabemos que Schopenhauer quando fala de música e 

que a define como coração das coisas, não está se referindo a música em geral. No caso da citação, 

a referência é a música sinfônica que tem esse poder de desvelar e revelar o íntimo das coisas e do 

mundo. O sujeito puro que conhece elevando-se acima do mundo fenomênico sente a essência da 

vida abstratamente.  

Quando ouço música, a minha imaginação compraz-se 

muitas vezes como pensamento de que a vida de todos os 

homens e a minha própria vida não são mais do que sonhos 

de um espírito eterno, bons e maus sonhos, de que cada 

morte é o despertar (SCHOPENHAUER, 2001, p. 147).  
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O êxtase estético musical propicia a elevação do filósofo acima da miséria e da desgraça 

universal da condição humana. Mas, por outro, tem o poder de representar a magnitude e o que há 

de mais sublime na vida humana. O que seria da vida humana sem a sublimidade propiciada pelo 

êxtase musical? A metafísica musical da música sinfônica não deixa de fora nenhum sentimento 

que existe no homem e na natureza, desde os mais elevados aos mais baixos graus da escala da 

vida. É por isso que o esteta dar uma ênfase e separa a música de todas as artes, conceituando-a 

como o remédio para todas as dores e misérias do mundo. No êxtase, o desejo é apaziguado e 

consequentemente a dor cessa. Mas a música consegue suprimir os nossos desejos? Ela tem esse 

poder niilístico de aniquilar com a desgraça humana? Ou representa um paliativo temporal para 

amenizar os nossos males? É possível a libertação total a partir da música? Uma sinfonia conduz o 

homem a um repouso eterno? Que relação podemos fazer entre a música e a causalidade? Será a 

causalidade o limite da música? A música rasga o Véu de Maya ou o Véu de Maya rasga o êxtase 

musical? Após o sentimento de um prazer sublime a causalidade nos chama para novamente olhar a 

nossa condição de frente? Com toda a força que há na música, o que o artista propicia aos 

espectadores é um êxtase temporal e momentâneo, não podemos viver eternamente no sublime da 

música, por isso o seu efeito perde o encanto na justa medida em que o som se esvai no tempo. A 

música é a dor e o prazer no tempo, a vida e a morte no tempo, a felicidade passageira nas sublimes 

partituras. A tentativa da vontade de suprimir-se na música através de um conhecimento intuitivo 

representa uma ação pedagógica no sentido de tentar conhecer-se a si mesma? É possível uma 

pedagogia da vontade, já que ela tenta aprender com as suas próprias dores?   

Ao final do livro III o esteta conclui que não é pela via musical que a vontade será 

no tempo musical. A libertação total só poderá acontecer mediante uma força mais profunda e 

magmática que faça ao homem compreender que a fonte de todas as dores é a vontade, o seu 

fundamento. Para isso, faz-se necessário um desprendimento total de sua essência e dos seus 

interesses individuais. Que categoria de ser tão poderoso fará das dores do mundo as suas próprias 

dores? É através de uma dor profunda que o libertará totalmente do querer viver e o elevará ao 

querer morrer? Portanto, mesmo que a música não tenha o poder de uma libertação total da dor, a 

vontade aprendeu com ela e elevou-se a um grau maior de reflexão e conhecimento de si. Com 

efeito, ste conhecimento puro, profundo e verdadeiro da natureza do mundo torna-se ele mesmo a 

finalidade do artista de gênio: este não vai mais longe  (SCHOPENHAUER, 2001, p. 147).  
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3. A ORIGEM DA TRAGÉDIA E A SUBLIMAÇÃO SCHOPENHAURIANA: 

RELIGIOSO, DEMASIADO RELIGIOSO! 

O objetivo de escrever um capítulo reservado à relação estética entre Nietzsche e 

Schopenhauer visa analisar o aprendizado de Nietzsche e as influências que Schopenhauer exerceu 

sobre a sua cultura. Nietzsche aprendeu com Schopenhauer a reconhecer a importância da música 

como forma de sublimar as dores do mundo. Se confrontarmos as duas estéticas num sentido amplo 

veremos que Schopenhauer não faz nenhuma apologia a nenhum deus em sua estética, ele encara de 

frente a dor sem buscar nenhuma tipologia de recurso externo à estética. Também não podemos 

esquecer da influência de Schopenhauer sobre Freud no que diz respeito as análises estéticas que o 

psicanalista fez baseado no pensamento de Schopenhauer. Ambos aprenderam sim com 

Schopenhauer, e a construção do pensamento de um e de outro fez surgir uma nova forma de 

compreender o poder da arte e principalmente da música como paliativo para conter nossas tensões.   

Se fizermos uma análise da Origem da Tragédia de um ponto de vista estético-psicanalítico 

a partir das análises que Freud elaborou sobre a experiência artística e estética, ver-se-á que a 

experiência estético-musical em Nietzsche assemelha-se ao seu conceito de sublimação já 

sistematizado por Arthur Schopenhauer. Que relação podemos fazer entre a dor e a sublimação? 

Que recurso podemos usar para sublimar nossas tensões e sofrimentos cotidianos? Há um artigo 

composto por Freud , onde 

Freud faz um estudo psicanalítico sobre a estética e a sublimação. O artigo é curto e denso, mas 

reúne as principais ideias que concernem a sublimação.  

Antes de fazermos a análise temos que esclarecer alguns pontos de ligação entre Nietzsche 

e Schopenhauer sobre a musicalidade estética. Sabemos que as ideias de Nietzsche sobre música na 

Nietzsche reconhecerá posteriormente de uma forma negativa e reativa. Porém, na juventude ainda 

não era independente tanto de Platão, Kant e fundamentalmente de Schopenhauer. Se analisarmos a 

Vontade na primeira obra e em obras posteriores, chegaremos a conclusão de que são concepções 

opostas. Como se comporta a Vontade na Origem da Tragédia? E na obras posteriores? Fuga ou 

Enfrentamento? Vontade de Música ou Vontade de Valor? 

Ao longo de nosso capítulo procuraremos dar respostas à essas interrogações estéticas. 

Primeiramente citaremos algumas passagens da Origem da Tragédia e, fundamentaremos de um 

ponto de vista estético-freudiano.  

 Dioniso é schopenhauriano e não nietzschiano. O Deus das alternâncias e do vir-a-ser em 
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estética do Deus está envolto do Véu de Maia quando se encontra desprovido de sons. O Deus sem 

música grita desesperadamente por socorro. A vida é dor e a estética da dor é medo da existência. A 

gmático. Dioniso não 

sorrir e nem dança sem sons, porque o som é o fundamento da partitura no tempo. O Deus da 

estética musical religiosa não suporta olhar a existência de frente, por isso grita desesperadamente 

pela sublimação como método para desviar as cáusticas sensações impostas pelo mundo da 

individuação. O espaço e tempo experienciados pelo Deus são dimensões torturantes que sem 

música o Deus pediria a si mesmo para fugir da vida, se não existisse a ideia musical como 

fundamento metafísico estético. Dioniso como Deus trágico está nas mãos do filósofo Arthur 

Schopenhauer, que se manifesta no inconsciente de Nietzsche? Quem necessita de música, Dioniso, 

Schopenhauer ou Nietzsche? Quem deseja fugir para sublimação e buscar a ideia como refúgio? 

Quem está sofrendo magmaticamente uma dor tão terrível para pedir socorro à Freud? Se o sofredor 

é um Deus, por que necessita de um psicanalista? Quem necessita de um psicanalista, o Deus ou a 

sua representação?  

A Origem da Tragédia é um clássico religioso de estética musical que tem a sua 

fenomênico com seus profundíssimos labirintos. Os fenômenos o abalam com suas furiosas 

sensações no princípio de individuação. Quando preso ao espaço sofre de claustrofobia e, quanto ao 

tempo sofre de aborrecimento. O psicanalista observa as suas sensações e vai fazendo associações 

sobre o seu medo de viver.   

Schopenhauer em sua estética da resignação nos descreve como é ambígua a existência 

sem o êxtase musical. A Vontade de Morrer através do sublime musical é a única forma de fugir da 

Dores do mundo ou de Schopenhauer? Na Origem da Tragédia será que Dioniso é Schopenhauer e 

Nietzsche não sabe? Inclusive, Nietzsche, posteriormente, passa a odiar o seu Deus, isto é, 

Schopenhauer o seu grande mito religioso. 

A recusa de Nietzsche da Origem da Tragédia é a recusa de Schopenhauer, o seu 

descomunal fundamento estético como resignação. Qual a diferença entre o Dioniso 

schopenhauriano e o Dioniso nietzschiano? Ao longo de nosso capítulo procuraremos fundamentar 

esteticamente essa diferença musical. De que maneira Dioniso dança na Origem da Tragédia? Como 

se dão os seus movimentos nas partituras musicais? A alegria de dançar é Vontade de Prazer ou 

Vontade de Morrer? E nas obras posteriores, como dança o Deus? As partituras representam 
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Vontade de Dor ou Vontade de Valor?  

Nietzsche na Origem da Tragédia está envolto do Véu de Maia imposto pelo filósofo 

Arthur Schopenhauer. O Véu de Maia obscurece a visão do esteta sobre a existência e transforma os 

fenômenos em fonte de profundíssimas dores. O Véu de Maia é o Véu do medo de Viver. A única 

forma que Nietzsche encontra para rasgá-lo temporariamente na figura de Dioniso é através da 

música. O Véu nunca é despedaçado e suprimido da existência, o seu poder é o poder da Vontade 

toda poderosa. Que relação podemos fazer entre Dioniso e a Vontade na Origem da Tragédia? 

Dioniso não tem poder sobre a Vontade, se tivesse não correria para a experiência musical. A 

Vontade ilude Dioniso por alguns minutos a sentir um profundíssimo êxtase nas cordas musicais e 

nos baticuns dos tambores festivos. Ele é Deus sofredor, objeto da crudelíssima Vontade. 

Passemos a fundamentação estética a partir de citações de Nietzsche da Origem da 

Tragédia. O filósofo tentando exaltar o simbolismo da música como a esfera superior e religiosa que 

antecede a todos os fenômenos e que só através dela a vida ganha sentido e unidade nos fala de um 

Uno primordial e Universal que organiza o caos da existência humana e nos possibilita o acesso a 

um mundo em que a ideia surge como fundamento estético musical e universal quando nos diz que:  

 Tal é a razão por que é impossível à linguagem esgotar o 

simbolismo universal da música, porque a música é a 

expressão simbólica do antagonismo e da dor universal que 

estão no coração do Uno primordial, simbolizado por uma 

esfera como um mundo superior a todas as aparências e 

anterior a todos os fenômenos (NIETZSCHE, 1984, p. 46 e 

47). 

           Vimos que Nietzsche como filósofo religioso necessita de música para viver. A citação 

expressa profundíssimos sofrimentos do esteta quando exalta a música como uma esfera em que o 

homem para viver e suportar o peso da vida e suas sensações de dores, precisa de música para 

sublimar a existência. A experiência da música não expressa a alegria de viver com suas sensações 

de afirmação da vida. A música é a compensação e o paliativo da desgraça existencial e universal. A 

música está acima de todas as formas de objetivação humana como: a ciência, por exemplo, que 

está presa ao princípio de individuação. A música jamais poderia ser considerada por Nietzsche 

 e universal nos eleva acima do mundo 

fenomênico e de suas ilusões, isto é, da Teia de Maia. O extasiar-se musical consegue suprimir o 

Véu das ilusões? Se ela é o Uno Primordial e Universal e a sua existência está acima dos 

fenômenos, então através das sublimes sensações é possível despedaçar o Véu de Maia e o homem 
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permanecer em seu êxtase sem carecer novamente sentir as dores do mundo?  

 Entre o mundo da realidade dionisíaca e o mundo da 

realidade cotidiana cava-se esse abismo do esquecimento 

que os separa um do outro. Mas logo que volta a apresentar-

se à consciência da realidade cotidiana, esta é sentida como 

tal com aborrecimento (NIETZSCHE, 1984, p. 52).  

               O que é primordial e universal jamais poderia submeter-se ao mundo cotidiano, então 

podemos criticar Nietzsche no sentido de que a música em última instância é um fenômeno entre 

outros. O dualismo platônico kantiano musical de Nietzsche nos traz a suspeita de que a música 

nunca elevou o homem acima do princípio de individuação. A concepção musical do filósofo 

schopenhauriano tem a ver com as suas sublimes sensações religiosa-estética na Origem da 

Tragédia. O filósofo também nos fala de esquecimento;.a sensação do esquecimento identifica-se 

com a negação do mundo cotidiano vivido pelo filósofo. Só a música possibilita o esquecimento do 

aborrecimento, próprio do mundo fenomênico. Há uma dualidade na estética nietzschiana no 

sentido de que: ou estamos no mundo do aborrecimento ou no mundo do esquecimento. 

Esquecimento, aqui significa música ou fundamento, aborrecimento cotidiano ou fenômeno. 

        Nietzsche em 1886 escreve um posfácio criticando a Origem da Tragédia, e nele percebe-se 

uma espécie de arrependimento e ressentimento do filósofo por servi-se de alguns conceitos de Kant 

de e Schopenhauer. A estética da juventude é marcada por um sofrimento pessoal, o que o conduz a  

sublimação? Na Origem da Tragédia o sofrimento sublimado surge como necessidade artística de 

resignar-se diante da vida, inclusive, afirma que não teve a coragem de servi-se de uma linguagem 

pessoal, o que nos faz pensar numa experiência nostálgica negativa de usar a memória para negar a 

sua base estética.  

Já o leitor sabe a que problema me atirei quando compus 

este livro. Lamento agora não ter tido outrora a coragem (ou 

exprimir ideias tão pessoais e audaciosas. Arrependo-me de 

ter pessoalmente recorrido a fórmulas de Kant e de 

Schopenhauer para exprimir opiniões inéditas e insólitas que 

eram diametralmente opostas à inteligência e ao sentimento, 

tanto de Kant como de Schopenhauer (NIETZSCHE, 1984, 

p. 10).  

                  Sabe-se que as ideias originais e audaciosas de Nietzsche só surgirão a partir de Humano 
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Demasiado Humano, período de entrada da maturidade do esteta, época em que começa a crítica 

dos valores. Outro ponto pertinente é com relação a influência de Schopenhauer, isto é, sabemos 

que Nietzsche rompe teoricamente com o filósofo da resignação, mas será que o esteta dos valores 

emancipa-se emocionalmente em sua totalidade dele? Não continua preso a Schopenhauer 

principalmente quando se trata de questões passionais, por exemplo, com o tratamento que dá as 

mulheres quando as despreza com desdém em algumas de suas passagens? Parece que Leopardi, 

Schopenhauer e Nietzsche possuem um emocional que se assemelham em alguns pontos. Três mães 

parecidas em se tratando de relações afetivas. 

                      Entremos no ponto chave: como Freud interpreta a estética e, como podemos 

interpretar a partir de Freud a estética de Nietzsche schopenhauriano? O estudo analítico de Freud 

sobre a estética nos remete a pensá-la dentro de uma perspectiva voltada para os desejos? Que  

relação há entre os desejos e a estética? A arte nasce do prazer? Ou da dor originada na primeira 

infância? Que relação podemos fazer entre a arte e o inconsciente? A objetivação estética nos leva à 

felicidade? Todas as objetivações artísticas originam-se de uma mesma matriz, por exemplo, a 

música, as artes plásticas, a escultura e a dança? Que relação há entre a arte e a sublimação? Freud 

analiticamente e psicanaliticamente nos diz que: -se mais uma vez uma 

atividade destinada a apaziguar desejos não gratificados  em primeiro lugar, do próprio artista e, 

consequentem , p. 222). O psicanalista 

interpreta a arte como desejos não realizados do artista, e que esses desejos só se objetivam ou se 

. A experiência da arte 

para Freud não é pensada como a manifestação de um prazer e, jamais conduzirá o homem à 

felicidade, já que ela nasce de desejos não gratificados, isto é, não realizados. Onde entra Nietzsche 

nessa relação? Nietzsche parte do ponto de que sem a arte a vida não tem sentido. Se a  arte para o 

esteta é quem dar sentido à existência, então sem a dor gerada pela existência haveria arte? A 

concepção de Nietzsche assemelha-se ao conceito de sublimação de Freud já influenciado por 

Arthur Schopenhauer. É possível sublimar o prazer ou sublimamos apenas aquilo que nos faz 

sofrer? Quando os desejos são gratificados temos por alguns momentos uma parcela de prazer que 

para Nietzsche nos elava até Dioniso. É o Deus para Nietzsche que nos eleva até ao Uno Universal 

e Primordial? Dioniso em suas manifestações estéticas não nos promete felicidade ou liberdade, 

mas uma emancipação passageira da dor e da desgraça existencial. Quando Dioniso para de tocar, 

as dores voltam novamente e a tragédia existencial continua carecendo novamente de música. 

              A estética de Nietzsche é a sublimação transformada em literatura, já que Dioniso é o 

personagem central de toda a trama trágica nietzschiana. Assim, remetendo a Freud, a dor recalcada 
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transmuda-se em personagem literário, em sons, etc. A sublimação é um método eficaz para 

suportar as dores do mundo, sem sublimação dificilmente existiria arte. É possível pensar para 

Freud a arte sem dor? E para Nietzsche existe arte sem sofrimento? A resposta já  nos foi dada, sem 

ilusão dificilmente conseguiríamos criar, por isso a arte nos proporciona uma parcela gigantesca de 

ilusão. A sublimação é a saída da dor para a ilusão. Por que o homem deseja se iludir no êxtase 

estético? A arte é fuga? Ou a arte é a verdade? Se sairmos um pouco de Freud e de Nietzsche e, 

entrarmos em Schiller, então vamos encontrar uma concepção diametralmente oposta, já que 

felicidade e a liberdade em um Estado Estético imaginado por ele. A arte para o filósofo não tem 

absolutamente nada que se identifique com desejos não gratificados, visto que a sua objetivação 

está relacionada absolutamente com a concepção iluminista estética de que o progresso conduzirá o 

homem a liberdade completa. Nietzsche e Schopenhauer são os estetas que mais se aproximam da 

concepção psicanalítica estética de Freud, já que a arte para ambos é suporte de dor. 

primário do artista é libertar-se e, através da comunicação de sua obra a outras pessoas que sofram 

dos mesmos desejos sofreados, oferecer-lhes a mesma libertaç  (FREUD, 1969, p. 222). O que 

significa falar de libertação? Libertação não é liberdade, mas sim livrar-se de uma frustração.   

          No início de nosso capítulo afirmamos que Dioniso é schopenhauriano e não nietzschiano. 

Qual a intenção de fazermos tal afirmação? Para fundamentar que Dioniso é a sublimação de 

Nietzsche nos sentimentos, dores e martírios de Schopenhauer. O Deus depende de Schopenhauer 

para sobreviver na Origem da Tragédia, sem Schopenhauer enraizado e encravado até o fundo da 

de Nietzsche em Schopenhauer. Como interpretar freudianamente tal afirmação? 

as impressões da infância do artista e a história de sua vida, por um lado, e suas obras como reações 

a essas impressões, por outro, constitui um dos temas mais atraentes de estudo analítico

1969, p. 223). Em uma de nossas passagens falamos da 

Schopenhauer e Leopardi com o objetivo de agora fazermos relações com a citação de  Freud. A 

identifica-se com a sua história de vida? A Origem da Tragédia é resultado da história de vida do 

esteta? Para Freud A Origem da Tragédia é uma reação a essas impressões criadas na primeira 

infância do autor? A Origem da Tragédia é a infância filosófica e estética de Nietzsche e seu 

principal personagem é Arthur Schopenhauer transformado em Dioniso? O que nos chama a 

atenção sobre a concepção estética freudiana é o fato de o psicanalista dar uma ênfase profunda às 

impressões da primeira infância vivenciadas pelos art

nenhuma das impressões que vivemos na primeira infância é destruída, 
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na primeira infância, foram esquecidas e, em um determinado momento foram sublimadas e 

transformadas em arte ou filosofia? A arte para Freud é um substituto para os sofrimentos humanos.  

        Voltemos à Origem da Tragédia e, consequentemente, aos sofrimentos de Nietzsche. A morte 

da tragédia grega com a entrada de Eurípedes e Sócrates e o sucumbir da música dionisíaca, 

conduziram Nietzsche a um profundíssimo sofrimento, não só estético, como pessoal.  Que relação 

podemos fazer entre Nietzsche e Dioniso? o e a moralidade podem ser situados 

nesse esquema como tentativa de busca de compensação da falta de satisfação dos desejos 

humanos. (FREUD, 1969, p. 222). A relação Nietzsche-Dioniso entra nesse esquema da falta de 

compensação dos desejos de Nietzsche? Dioniso como personagem literário satisfaz os desejos do 

esteta? Acreditamos que sim, na justa medida em que mantém uma relação profundamente religiosa 

com Dioniso, parece até que o mito é uma figura real e existente e, não uma ilusão vivenciada por 

Nietzsche. A religiosidade dionisíaca ajuda Nietzsche a suportar a trágica existência. A citação de 

Freud explica analiticamente A Origem da Tragédia? Acreditamos que a sublimação estética 

dores cotidianas.  

                 Entremos em um outro aspecto do pensamento nietzschiano; a sua recusa à metafísica 

clássica iniciada por Sócrates. Se na Origem da Tragédia temos uma metafísica estético-musical-

religiosa voltada para o fundamento, mesmo pensado musicalmente, porém na Vontade de Poder 

obra de maturidade, temos a recusa e a destruição da metafísica clássica. Para Nietzsche, a 

metafísica está associada à sofrimentos. Nietzsche vivenciou esses mesmos sofrimentos na Origem 

da Tragédia, só que pensado musicalmente. Quanto aos metafísicos os sofrimentos lhes remetem a 

desejar um mundo perfeito. Qual o papel da sublimação dos metafísicos na obra Vontade de Poder?   

Este mundo é aparente: logo existe um mundo-verdade. Este 

mundo é condicionado: logo existe um mundo absoluto. Este 

mundo é cheio de contradições: logo existe um mundo sem 

contradições; Este mundo está em seu devir, logo existe o 

mundo que é: Estas conclusões nada mais são que falsas 

conclusões (resultado da confiança cega na razão: Se A existe, 

necessariamente também existe a sua ideia contrária B) 

(NIETZSCHE, 1979, p. 190) 

                    Na obra Vontade de Poder temos uma outra espécie de sublimação ou de substituto da 

realidade. Se o mundo aparente faz sofrer, inconscientemente os metafísicos imaginam um mundo 

que pelo desejo possa substituir o mundo das cáusticas dores. Essa forma de sublimação dos  
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metafísicos está associada a um Deus, ideia ou ser supremo. Para Freud de onde surge a ideia de 

Deus no homem? ltima instância, é apenas uma exaltação dessa imagem do 

pai, tal como é representado na mente durante a mais tenra idade 1969, p. 287). Portanto, 

a ideia que fazemos de Deus é uma impressão representada na primeira infância e esquecida. O que 

os metafísicos desejam é um mundo fixo, sem contradições, movimento e transformações; um 

mundo perfeito. Para Nietzsche, a gênese desse mundo está nos sofrimentos dos metafísicos. Se 

interpretarmos schopenhauriamente, esse mundo é representado como Vontade de Morrer, que nada 

mais é que senão sublimação. Por que os metafísicos sublimam? Para fugir do mundo que faz 

sofrer. O sofrimento é a causa de um mundo superior que eles interpretam como verdade. Sublimar 

a aparência pela verdade, o movimento pela imutabilidade, as contradições pelo equilíbrio e 

desejarem a ausência de conflitos, é o recurso ou paliativo para suprir as dores do mundo, onde a 

obras completamente opostas. Aqui temos um Nietzsche que compreende a Vontade como 

enfrentamento das dores do mundo, na Origem da Tragédia um esteta trágico, porém, submetido à 

resignação. Ele não abandona a Origem da Tragédia como um todo, porque conserva o personagem 

Dioniso em todas as suas obras. O Dioniso da Origem da Tragédia  é um Deus que canta e dança à 

dor, não como alegria de viver, mas como consolo do mundo trágico. O Dioniso das obras 

posteriores saiu de sua triste e trágica primeira infância, a assumir a existência como transmutação 

de valores. O Deus canta, dança e bebe como alegria de viver, já que é Vontade de Criar. Zaratustra 

é Dioniso adulto ou são dois personagens da trama nietzschiana? Zaratustra não aparece na Origem 

da Tragédia, será Dioniso freudianamente falando o pai de Zaratustra, já que 

homem?  (FREUD, 1969, p. 218). 

                  Concluímos o nosso capítulo afirmando que mesmo a Origem da Tragédia sendo um 

clássico de estética que permaneceu no plano da resignação e da aceitação passiva dos sofrimentos, 

é um trabalho que até hoje influencia e influenciou profundíssimos artistas tanto modernos como 

contemporâneos tendo Schopenhauer como o seu fundamento estético. A intenção de relacionar 

Nietzsche e Schopenhauer foi com o intuito de esclarecer a importância do filósofo Arthur 

Schopenhauer como um artista que contribuiu para o desenvolvimento da psicanálise não só em 

relação à sublimação mas, inclusive à repressão conceito chave da psicanálise freudiana.                                    
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4. O HOMEM: UM ANIMAL CARNÍVORO DISFARÇADO DE HERBÍVORO 

 

A ideia que se tem do homem compreendido como um animal feroz para muitos provém do 

filósofo Nietzsche, mas se tivermos mais atentos às suas perceberemos que essa ideia já foi 

amplamente discutida por Arthur Schopenhauer, que em um de seus escritos traduzidos com o título 

de Dores do Mundo antecipa essa concepção de homem que influenciará Nietzsche. Estudar 

Nietzsche sem passar por Schopenhauer corre-se o risco de encontrar elementos que pensamos ser 

do esteta e, no entanto, já estavam postos e discutidos por Schopenhauer. A grande preocupação de 

Nietzsche não era discutir se o homem é um animal feroz, mas sim a crítica dos valores. Claro que 

outros antes de Schopenhauer discutiram tal problema, podemos tomar como exemplo, Hobbes que 

   

-lo como um ser protegido por máscaras 

para dissimular o seu verdadeiro caráter, isto é, a maldade. A maldade humana não se expressa 

explicitamente para o filósofo, por isso surge um outro conceito para marcará-lo, o homem como 

um animal herbívoro. Esse binômio carnívoro-herbívoro é a matriz onde reside todos os 

comportamentos e relacionamentos humanos. Temos em Schopenhauer uma crítica social no que 

diz respeito a essa relação. Por que o homem se apresenta socialmente como um ser manso e 

educado? Para que ele dissimula a sua verdadeira essência? Para dissimular a sua maldade? Por que 

a sociedade inventou a delicadeza? Para que serve a delicadeza? Esse jogo entre dois animais 

opostos é que divide o poder da civilização? Para que foi inventado o Estado? O que tem a ver 

Estado com egoísmo? Por que as instituições não passam de máscaras? É possível ser feliz na 

civilização? Qual o destino da civilização? Criar novas formas de maldades ou construir um novo 

programa de educação voltado para a liberdade em uma nova sociedade?  

Sabemos que Schopenhauer não segue o programa e projeto da filosofia centrado na 

concepção iluminista. Leopardi, Schopenhauer e Nietzsche são três filósofos críticos no que toca a 

crença segundo a qual a sociedade caminha numa lógica desenvolvimentista rumo ao que é melhor. 

Se analisarmos como Schopenhauer compreende a história chegaremos a conclusão de que para ele 

e

visto que a Vontade é a matriz de todas as dores do mundo. A história é concebida pelo filósofo 

como motivação. O que se compreende por motivação? Que ela é determinada e movida pela 

Vontade, a existência histórica é irracionalidade. Aqui não temos um modelo de compreensão da 

história como desenvolvimento da racionalidade como em Hegel, Schiller e outros filósofos, 
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Schopenhauer é profundamente cético ao modelo de educação progressista imposto pelo 

iluminismo.  

O que é o homem para Schopenhauer? Um animal em aperfeiçoamento? Um ser que 

caminha para a liberdade?  Para dar uma visão geral sobre as supostas perguntas afirmamos que 

para o filósofo a vida oscila como um pêndulo de um extremo à outro. Quando o pêndulo oscila 

para a maldade e ferocidade, somos carnívoros, por outro, quando oscila para a delicadeza, somos 

herbívoros, mas no íntimos o outro extremo é apenas uma máscara disfarçando a fera.  

A vida é uma caçada incessante onde, ora como caçadores, 

ora como caça, os entes disputam entre si os restos de uma 

horrível carnificina; uma história natural da dor que se 

resume assim: querer sem motivo, sofrer sempre, lutar 

sempre, depois morrer e assim sucessivamente pelos séculos 

dos séculos, até que o planeta se faça em pedaços  

(SCHOPENHAUER, 1985, p. 46).    

A citação nos remete a pensar o homem como um animal em perpétuo sofrimento e disputa 

por essa caçada chamada vida ou como diria Schopenhauer, essa desgraça universal. O animal 

homem vive numa contínua caçada disputando restos de carnificina que ao final de toda a desgraça 

só lhe resta a morte. O filósofo também tem uma visão catastrófica do planeta na justa medida que o 

interpreta como algo em processo de destruição. A Vontade como metafísica da dor não dá tréguas 

ao homem, ele está condenado ao sofrimento perpétuo e universal, e não passa de um réprobo e 

proscrito ser subjugado a irracionalidade da vontade toda poderosa. 

repouso sagrado do 

(SCHOPENHAUER, 2001, p. 45). Que sofrimento expressa o filósofo preferindo o nada à vida! A 

felicidade não passa de uma ilusão, pois só a dor é real. Essa fera chamada homem para suportar o 

peso da existência e da vida carece de música para viver. Por isso sem a sublimação dificilmente 

suportaríamos essa desgraça natural que é o existir. Nem mesmo a música consegue conter a fúria 

da Vontade, somos condenados a olhar essa aberração que é a vida de frente e no máximo que 

conseguimos chegar é nos resignar diante dela. O pessimismo de Schopenhauer está centrado em 

sua concepção de homem no sentido de tê-  

Para parcialmente finalizar a discussão sobre os sofrimentos humanos, deixemos que 

Schopenhauer nos fale sobre o mundo: 

Se a nossa existência fosse ilimitada e isenta de dores, 

talvez que nenhum homem tivesse tido a idéia de 
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perguntar a si próprio por que existe o mundo e se 

encontra constituído justamente desta maneira; tudo se 

compreenderia por si mesmo (SCHOPENHAUER, 

1985, p. 180). 

A pergunta pela existência do mundo já é condicionada pela existência da dor. Sem a dor 

jamais perguntaríamos por que existe o mundo. O homem como ser dotado de uma vida sem limites 

não sentiria a necessidade de perguntas; a pergunta já implica uma privação. Se também o homem 

tivesse uma existência ilimitada, não seria um animal feroz, pois estaria condenado ao tédio.  

Vejamos agora de uma forma geral o que Schopenhauer compreende por Estado. É o 

Estado uma instituição fundada num projeto de educação emancipatória? Que relação há entre o 

Estado e o egoismo? Como entra o Estado no binômio carnívoro-herbívoro? O que o Estado impõe 

ao homem feroz? Deixemos que o filósofo nos responda: ão é mais do que o açamo 

cujo fim é tornar inofensivo esse animal carnívoro, que é o homem, e dar-lhe o aspecto de um 

herbívoro. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 189). O que faz com que o homem contenha os seus 

impulsos violentos  e o torne parcialmente inofensivo e aparentemente educado é a ordem legal que 

é imposta sobre ele. Sem a ordem legal dificilmente não nos devoraríamos uns aos outros.  Se o 

positiva sobre o Estado quando o concebe como um monstro egoísta que se coloca acima da 

sociedade, visto que por trás dele se esconde múltiplas máscaras como a avareza, a crueldade, 

enfim, o egoísmo desmedido.  

Há uma citação em Dores do Mundo onde Schopenhauer faz uma relação entre o homem e a 

civilização e chega a conclusão de que: 

O homem no íntimo é um animal selvagem, uma fera. Só o 

conhecemos domesticado, domado, nesse estado que se 

chama civilização: por isso recuamos assustados ante as 

explosões acidentais do seu temperamento. Se caíssem os 

ferrolhos e as cadeias da ordem legal, se a anarquia 

rebentasse, ver-se-ia então o que é o homem 

(SCHOPENHAUER, 1985, p. 189). 

A passagem nos mostra concretamente o que Schopenhauer compreende por homem. 

Podemos pensar que a educação é que retém esse instinto agressivo que há qualquer momento pode 

explodir e praticar uma barbárie? Domado aqui pode ser compreendido como educado, já que as 

regras impõe ao homem que respeite uns aos outros? Então pensamos que a educação nasce para 
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reprimir a fúria da fera. Quem era o homem antes da civilização? Não sabemos ou só sabemos 

parcialmente. Havendo a ruptura da ordem legal e os grilhões da civilização rompidos entraríamos 

num estágio de anarquia e assim, teríamos sociedade? É possível que essa anarquia surja um dia e 

essa civilização venha a se despedaçar? É para isso que existe a educação, ou seja, para preservar a 

ordem legal?   

Entremos em um outro ponto do pensamento schopenhauriano em que o filósofo discute a 

maldade humana. Há um trabalho do período berlinense intitulado A Arte de Ter Razão onde si 

discuti uma multiplicidade de estratagemas com o intuito de mostrar que tais estratagemas radicam 

na maldade humana. Se o homem fosse bom teríamos a necessidade de usar estratégia para destruir 

um outro indivíduo ou tirar proveito da situação? Vejamos o que o filósofo diz sobre isso:  

De onde se origina isso? Da maldade natural do gênero 

humano. Se ela não existisse, se fôssemos inteiramente 

honestos, em todo debate visaríamos apenas a trazer a 

verdade à luz, sem sequer nos preocuparíamos se ela 

corresponde à opinião apresentada de início por nós ou 

à alheia: seria indiferente ou, pelo menos, totalmente 

secundário. (SCHOPENHAUER, 1985, p. 4). 

Isso significa que se fôssemos honestos e bons não teríamos a necessidade de usar dos 

artifícios erísticos para entrar em uma contenda com o intuito de ganhar de uma forma lícita ou 

ilícita uma discussão. Os estratagemas não são recursos usados apenas por intelectuais desonestos, 

no caso de Schopenhauer a referência 

cotidianamente serve-se desses artifícios para satisfazer a sua maldade e realizar os seus desejos. A 

questão que desejamos colocar sem fugir ao pensamento de Schopenhauer é a seguinte: 

cotidianamente os indivíduos independente de sua condição humana ou social sempre usaram de 

estratagemas para sobreviver, armar, caluniar, mentir, tirar proveito, roubar, ganhar debates de uma 

forma desonesta, enfim, os estratagemas são recursos da natureza selvagem humana.   

Qual sociedade não usou de estratagemas para conseguir os seus objetivos seja de uma 

forma lícita ou ilícita? Se os estratagemas radicam e residem na natureza malvada humana, então 

podemos parcialmente inferir que o homem jamais poderia chegar a esse estado civilizatório se não 

fosse através das estratégias erísticas. O Poder configurado na forma de Estado se manteria se não 

construísse estratagemas para submeter a grande massa? Os estratagemas são construções racionais 

ou um instinto de vencer a todo o custo?   
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Há um pensador do período do império romano chamado Plutarco que em suas duas obras 

Como Tirar Proveito de seus Inimigos e Como distinguir do Bajulador o Amigo discute as 

estratégias que o bajulador e o inimigo usam para aprisionar ou destruir os seus adversários. O texto 

vencer. Plutarco não usa o conceito estratagema, mas o comportamento imposto pelo inimigo e o 

bajulador se adequam ao conceito schopenhauriano. Plutarco influenciado por Sócrates e Platão 

conservou o termo verdade, honestidade, virtude, enfim, bem, pois a verdade nunca oscila, ela é 

segundo ele imutável contrariando as qualidades do bajulador. O estratagema oscila em seu devir, 

pois o diálogo implica mutações de posições na hora do debate, mudanças aqui compreendidas no 

sentido pejorativo, no momento em que um está perdendo a contenda. O bajulador para objetivar as 

suas estratégias oscila frente ao objeto bajulado. Se ele muda de posição, o bajulador também muda 

até que chegue ao ponto do mesmo conseguir os seus objetivos. 

Voltemos ao nosso objetivo central. Que diferença podemos fazer entre o animal carnívoro 

e o herbívoro no pensamento de Schopenhauer? A maldade humana é natural nesse animal 

carnívoro, ela não é uma invenção social; seu comportamento feroz mostra que esteve presente em 

todas as sociedades, porque nunca encontramos uma sociedade em que não existisse a Vontade 

fundamento do cosmo. Esse animal carnívoro é uma das múltiplas manifestações da Vontade, 

instância metafísica da vida. A supressão da Vontade consiste na erradicação desse animal carnívoro 

que quer a todo custo realizar os seus desígnios. Sem a Vontade não temos a selvageria, por isso 

Schopenhauer como crítico da Vontade propõe a sua total extinção através de uma completa 

aniquilação niilista entre o sujeito e objeto.  

Que relação podemos fazer entre Vontade e estratagema? A Vontade quer a mentira? Para 

que serve a verdade para a Vontade? A Vontade deseja estratagemas? A Vontade impõe desejos à 

estratagemas, o que importa é que o seu poder niilístico se realize, enfim, a Vontade é o fundamento 

do animal feroz.   

Para Schopenhauer vivemos a sociedade das máscaras e o homem como animal herbívoro 

foi uma invenção social com o intuito de mascarar os interesses sociais. Por isso Arthur afirma que:  

O nosso mundo civilizado não passa de uma grande máscara. 

Encontram-se ai cavaleiros, frades, soldados, doutores, 

advogados, padres, filósofos, e que se encontra ainda? Não 

são, porém, o que representam; são simples máscaras sob as 

quais se ocultam geralmente especuladores de dinheiro 
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SCHOPENHAUER, 1985, p. 195). 

A citação nos remete a pensar schopenhaurianamente que a sociedade das máscaras para 

sustentar-se usa desse animal aparentemente manso com o intuito de sustentar e manter as 

instituições sociais. O Estado deseja esse animal fenomenicamente manso e domado para reproduzir 

o modelo de instituição estabelecido por ele. Schopenhauer sempre teve uma profunda suspeita para 

com o Estado. Nunca viu o Estado como uma instituição que visasse a emancipação humana, mas 

sim, como instrumento de poder e do abuso social. Que relação podemos fazer entre a Vontade e o 

Estado? A Vontade sempre derrubou todos os impérios que se achavam eternos e imperecíveis, ela 

usa o Estado também para realizar a sua metafísica. Não há uma instituição social em que a Vontade 

não esteja presente. Ela desconhece valores; verdade, honestidade, ética, bem, mal, bom, ruim, 

enfim, qualquer tipo de ideal que o Estado imagine impor.  

O monismo de Schopenhauer concebe a Vontade como presente em todas as esferas, o 

Universo inteiro é Vontade. Ela, como ser orgânico e inorgânico é que impõe o eterno retorno de 

todas as coisas, de animal carnívoro, ela, se transmuda quando lhe interessar em animal herbívoro. 

Esse jogo universal de máscaras é que também constitui a civilização. Para concluir, a única saída 

possível que o homem tem para niilisticamente aniquilar com esse animal feroz chamado Vontade é 

através da resignação total, a extirpação de todos os desejos. Enquanto houver desejos o animal 

feroz estará vivo para novamente com seus infinitos estratagemas engolir sem dó, sem piedade uns 

aos outros numa relação de carnificina disfarçada de uma alimentação vegetariana.  
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5.  

Vimos que no livro III de O Mundo como Vontade e Representação, o autor fez várias 

tentativas estéticas para silenciar a vontade a partir do êxtase estético propiciado pela arquitetura, 

artes plásticas, poesia e música. Ao final do livro, concluiu-se que não foi possível a abdicação ou  

silenciar os interesses mais íntimos da vontade que é objetivar os seus desejos na materialidade do 

princípio de razão. A vontade não se abnegou e não se submeteu ao domínio estético da arte. A 

arquitetura nos levou a contemplação desinteressada expressando as ideias de resistência e 

gravidade; as artes plásticas apresentando quadros glutões com exceção de alguns artistas 

holandeses que trabalharam com o insignificante; a poesia imprimindo a ideia de humanidade com 

todas as suas dores e sofrimentos, e por fim, a música que expressa o coração do mundo e se 

manifesta como a própria vontade com as suas ideias nas partituras estético-temporais e no êxtase 

do sublime; também não conseguiu. A força da vontade como fundamento sem fundamento foi 

maior que o êxtase impresso pelas artes?  

No quarto livro teremos o linchamento da vontade? O aniquilamento da vida cósmica? O 

niilismo demolidor da relação sujeito e objeto? A extirpação da espécie humana com a abnegação 

das relações sexuais, enfim, o ascetismo levado às últimas consequências? O último livro 

corresponde a parte prática do pensamento de Arthur, nele encontraremos o processo de tentativa de 

supressão da vontade levado até as últimas consequências pelo filósofo. Daqui pra frente 

Vamos esclarecer que esse conceito para 

 

Por isso podemos imaginar como deve ser feliz a vida de um 

homem cuja vontade não está só acalmada por um instante, 

como na fruição estética, mas completamente aniquilada, 

salvo a última chispa indispensável para sustentar o corpo. E 

que deve perecer com ele. O homem que, depois de muitos 

combates violentos contra a sua própria natureza, chegou a 

uma vitória, já não ao é senão o sujeito puro do 

conhecimento, o espelho calmo do mundo. Já nada o pode 

torturar, já nada o pode mover, visto que todas essas mil 

cadeias da Vontade, que nos ligam ao mundo, a cobiça, o 

temor, a inveja, a cólera, todas essas paixões dolorosas que 

nos perturbam, não tem nenhum poder sobre ele. Ele rompeu 

todos esses vínculos. Com o sorriso nos lábios, contempla 
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calmamente a farsa do mundo, que outrora o pôde comover 

ou afligir, mas que, agora, o deixa indiferente; vê tudo isso 

como as peças dum xadrez, quando, a partida acabou, ou 

como contempla, de manhã, os disfarces dispersos cujas 

formas o intrigaram e agitaram toda a noite de carnaval. 

(SCHOPENHAUER, 2001, p. 518). 

O que percebemos é uma luta feroz que se trava contra o poder e tirania da vontade que 

quer a todo o custo entrar na realidade através do corpo como representação. Arthur propõe um 

eterno e contínuo combate contra ela, mas tem consciência de que essa guerra nunca será saciada se 

a vontade não estiver sob o jugo do sujeito puro do conhecimento. Ela sempre fará novas tentativas 

para fazer valer o combate de afirmação do corpo como seu fenômeno. A conquista do sujeito puro 

que conhece e a sua fruição estética na arte foi efêmero, dados os motivos que já mencionamos. 

Agora faz-se necessário uma ação mais enérgica e potente contra a potência da vontade. O combate 

é cruel, tanto é que Arthur nos apresenta vários santos que tentaram conquistar relativamente o 

poder sobre a vontade em perpétuas e contínuas guerras.  

Deste modo, este repouso e esta beatitude dos santos 

aparecem-nos apenas como uma espécie de desabrochar da 

vontade combatida sem cessar; é uma flor de santidade que 

cresce apenas num solo continuamente revolvido pela luta, 

(SCHOPENHAUER, 2001, p. 519). 

Enquanto houver vontade, haverá vida, pois, a vontade é a vida no mundo representativo; 

os esforços que foram feitos pelos santos como vimos em suas biografias para manter-se contra o 

domínio da vontade sem cessar é temporal. O interessante na moral schopenhauriana é o fato de a 

liberdade ser pensada e concebida pelo filósofo como ausência de vontade, pois, enquanto houver 

vontade não haverá liberdade, e mesmo ainda havendo liberdade poderá de uma forma adormecida 

existir vontade. Mesmo aquele -se nela, devem travar 

sempre eternos combates e viverem de profundas privações de todas as espécies; como penitências, 

por exemplo, procurando mortificá-la da forma mais enérgica possível. 

Se a libertação tem um preço, qual o preço que se paga para aqueles que conquistaram esse 

poder? O preço da vida? Da natureza? O preço de aniquilamento do querer viver e dos desejos? A 

libertação está relacionada totalmente com os motivos que impulsionam a vontade a se objetivar na 

vida. Através de seu aniquilamento perde-se os motivos pela vida corporal. Arthur acredita suprimir 
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a inveja, a vaidade, o orgulho, a maldade, as guerras, os conflitos de todos os tipos a partir da 

supressão da vontade.  

Pela palavra ascetismo, que já empreguei tantas vez, entendo 

rigorosamente, o aniquilamento refletido do querer que se 

obtém pela renúncia aos prazeres e pela procura do 

sofrimento; entendo uma penitência voluntária, uma espécie 

de punição que a pessoa se inflige para chegar à 

mortificação da vo  

520).   

A passagem nos faz lembrar o livro III da Genealogia da Moral quando Nietzsche faz uma 

profunda crítica a visão do ascetismo considerando o maior veneno imposto contra a vida da 

humanidade, veneno este que coloca em risco a existência das paixões, dos desejos, enfim, da vida. 

Como funcionaria uma civilização se todas as pessoas se tornassem ascetas? Qual o destino do 

corpo? Restaria algum tipo de relação entre o homem e a natureza? Essa conquista seria um 

presente para a humanidade como pensa Arthur ou a nossa niilista desgraça? Arthur quer nos tornar 

santos? Ele propõe uma penitência voluntária como forma de aniquilar-nos e nos libertarmos da 

vontade, uma punição que se exerce contra a vontade para também silenciá-la. Sem a vontade 

teríamos a arte e a ciência? O aniquilamento da vontade implica no extermínio da civilização já que 

somos movidos pela vontade?Faz-se necessário sofrermos profundamente para conquistarmos  essa  

rtanto, é quase sempre preciso que grandes sofrimentos 

520 a  521) Arthur dar um exemplo do querer morrer quando em uma ocasião: 

Raimundo Lúlio: um dia uma mulher que ele amava havia 

muito marcou-lhe enfim uma entrevista em sua casa; ele 

entra no quarto, louco de alegria, mas a bela entreabrindo o 

vestido, mostra-lhe um seio corroído por um medonho 

candro. Desde esse momento, como se tivesse entrevisto o 

inferno, converteu-se, abandonou a corte do rei Maiorca, 

retirou-se para um deserto, fez penitência. 

(SCHOPENHAUER, 2001, p. 170). 

A conversão sempre vem atrelada a um grande sofrimento, já que Raimundo Lúlio era a 

personificação da vontade de viver que se afirmava no corpo e nas paixões. Só a partir de uma 

profunda decepção ele veio a tomar consciência de si no que toca a negação do querer viver. Para 

Arthur não é possível desprender-se da vontade de uma forma espontânea, só pela força de morrer 
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voltada contra a vida da vontade é que é possível livrar-nos dela; o maior veneno da condição 

humana. Condição humana ou de Arthur? Qualquer conversão sempre implica um ato de 

sofrimento contra a natureza. No Fausto de Goethe temos um exemplo de negação do querer viver 

expresso nas infelicidades de Margarida desesperada em busca de salvação. Os seus infortúnios 

conduziram-na a uma completa negação da vontade à custa de muitas dores. A salvação só é 

possível por um ato de imolação profunda contra a vida. Para se chegar ao amor desinteressado, 

fazendo do sofrimento do mundo o nosso, chegamos a um estado de domínio ilimitado sobre a  

vontade. A conquista da negação do querer viver não implica que ai devemos nos sentir 

confortáveis num repouso eterno, pois devemos a todo o momento combater os desejos sob a 

condição de retornarem novamente de uma forma ainda mais vigorosa.  

Contudo não se pode pensar que depois de o conhecimento 

-viver, 

já não esteja exposta a vacilar, e que nos possamos entregar 

a ela como a um bem definitivamente adquirido 

(SCHOPENHAUER, 2001, p. 519). 

Enquanto o corpo estiver vivo, todo o querer também estará potencialmente vivo para 

novamente fazer valer a sua força. Parece até que a vontade assemelha-se a um narcótico que o 

usuário após aparentemente ter se livrado dele necessita impor-se num combate contínuo sob a 

condição de retornar novamente É na vontade onde residem todos os vícios humanos? A vontade é 

um narcótico que tem como remédio os valores do cristianismo para ser aniquilada? É possível a 

partir de um valor a supressão da vontade que é a condição de existência de um valor? Existe 

vontade sem valor ou valor sem vontade? Sabemos que a vontade toda poderosa é desprovida de 

toda e qualquer tipologia de valor, visto que, ela se impõe pela irracionalidade, e que os valores   

representam uma espécie de calmante para extasiá-la por alguns instantes.  

Quando lemos nas biografias dos santos, a história da sua 

vida interior, vemos que ela está cheia de lutas, de combates 

da alma contra si mesma, de deserções da graça, isto é, dessa 

forma de conhecimento que torna ineficazes toda a espécie 

de motivos, que age sobre a vontade como calmante geral, 

que produz a paz mais profunda e que dá acesso à liberdade 

(SCHOPENHAUER, 2001 p. 519).                

 Já mencionamos acima alguns pontos sobre a questão das biografias dos santos, mas o que 

Arthur chama a atenção é com relação a graça que para ele, tem-se acesso a liberdade e 
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consequentemente ao repouso após o combate ter sido vencido. Mas, por outro lado, sabemos que 

aquilo que é fundamento sem fundamento jamais abdicará totalmente de afirmar-se como querer-

viver. Mortificar a vontade é aniquilar com o princípio de razão? Princípio este pelo qual 

conhecemos a materialidade da vida?  

Quanto mais poderosa é a vontade, mais estrepitosa é a 

manifestação da sua luta consigo mesma, e, por 

consequência , maior é a dor. Um mundo que fosse a 

manifestação dum querer infinitamente mais violento do que 

o nosso, acarretaria  infinitamente mais sofrimentos. Seria o 

inferno realizado. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 524). 

Toda a luta da vontade ao longo da existência ou é para afirmar-se ou para negar-se. O fato 

de a vontade chegar a aniquilar-se não é outra coisa senão ela mesma tomando consciência de que 

representa as dores do mundo.  Não é que algo de externo desconhecido para ela tenha se imposto 

sobre. Vimos no livro III que ela mesma extasiava-se com a fruição estética, e que fugia para arte 

para combater as suas próprias dores. Se falarmos de arte, graça, santidade, abnegação ou 

resignação é porque a própria vontade cria esses mecanismos para estabelecer limites para as suas 

próprias dores. Por mais que a vontade seja a coisa em si, é ela quem mais sofre, porque nem tudo 

do que ela deseja consegue realizar. São milhões de fragmentos de uma vontade única que disputam 

a vida. A vida é um fluxo contínuo da vontade multiplicada em milhões de fenômenos guerreando 

entre si num jogo descomunal de forças em que ninguém é vitorioso.  Faz-se necessário uma 

reflexão sobre um ponto que mencionamos agora, isto é, a disputa pela vida. Arthur não é 

darwiniano no sentido de compreender a vida como uma evolução das espécies, mesmo porque o 

seu pensamento não aponta para um passado ou para um futuro, visto que toda vida é presente. Para 

ele não estamos em evolução. Não é preocupação de seu pensamento discutir categorias genéticas 

no sentido de ir atrás como um caranguejo da origem do homem. Também as  conhecidas perguntas 

antropológicas como temos em Kant; de onde viemos, para onde vamos e o que devemos esperar, 

não constituem  pertinência em seu sistema. Ele parte da vontade como um dado e em nenhum 

momento pergunta  geneticamente de onde ela veio. E a disputa pela vida não está restrita somente 

ao universo  humano, pois todos os seres são dotados de vontade, e consequentemente estão em luta 

disputando um pedaço da carnificina que é a vida. Diferentemente da metafísica kantiana e 

platônica, as suas maiores influências é que a coisa em si em Kant e a ideia em Platão são 

desprovidas de vida no sentido objetivo da palavra, para Arthur, a vontade não só participa dos 

eventos da vida como também é o seu sustentáculo. A ideia platônica e a coisa em si kantiana não 

interferem nos acontecimento da existência, permanecem fixas e isoladas numa dimensão que não 
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se sabe onde. Já a metafísica da vontade de Arthur faz mover todo o universo sem um início, meio 

ou fim. Voltemos aos sofrimentos da vontade e ao amor como a sua negação: 

Pelo contrário, o amor verdadeiro e puro, e mesmo a boa 

vontade, procede já da intuição que vê para além do 

princípio de individuação, a qual, chegada ao seu mais alto 

grau, conduz à santidade absoluta e à libertação; ela 

manifesta-se através desse estado particular que 

descrevemos e que é a  resignação, através da paz profunda 

que a companha, através da beatitude infinita no próprio seio 

da morte. (SCHOPENHAUER, 2001, p. 527). 

No capítulo precedente, analisamos a relação entre o princípio de individuação e a fruição 

estética como condição de elevação acima dos fenômenos através do êxtase estético propiciado pelo 

sujeito puro que conhece. Retornamos a tal princípio dentro de uma outra perspectiva: que  relação 

podemos fazer entre o princípio de individuação, a santidade absoluta e a resignação?  Sabemos que 

aquele que vive determinado pelo princípio de individuação não vê além de seu próprio egoísmo e  

individualismo, não sendo  capaz  de vê para além das sombras de seu próprio eu.  A resignação 

mediante uma  intuição profunda faz da visão do ser individual o correlativo da humanidade, nesse 

estado, aquele que conseguiu elevar-se não vê mais a sua vida individual, e todos os motivos para o 

querer são subjugados à resignação. A paz, o repouso, a beatitude, o amor ao próximo  

incondicionalmente, a virtude de compreender as dores do outro como as suas, enfim, na resignação 

a vontade com todos os seus desejos e anseios perde aos pouco o seu impulso para o querer. Arthur 

faz uma analogia entre o suicídio como destruição do fenômeno individual e a resignação. 

Afirmando que: 

nada é mais diferente desta negação do que a supressão 

efetiva do nosso fenômeno individual, isto é, o suicídio. 

Muito longe de ser uma negação da Vontade, o suicídio é 

uma marca de afirmação intensa da Vontade, visto que a 

negação da Vontade consiste, não em ter horror aos males da 

vida, mas em detestar-lhe os prazeres. Aquele que se mata 

quereria viver; está apenas descontente com as condições em 

que a vida lhe coube. Por conseguinte, destruindo o seu 

corpo, não é ao querer-viver, é simplesmente à vida, que ele 

renuncia. Ele quereria a vida, é simplesmente à vida, que ele 

renuncia. Ele quereria a vida, ele quereria que a sua vontade 

existisse e se afirmasse sem obstáculo, mas as conjunturas 
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presentes não lho permitem e ele sente com isso uma grande 

dor (SCHOPENHAUER, 2001, p. 528). 

A analogia que o filósofo faz ente o suicídio e a resignação nos remete a pensar que ambos 

são opostos no sentido de que, na resignação a vontade é mortificada no querer viver os prazeres da 

vida, e não na eliminação do fenômeno individual que se manifesta na vida; o indivíduo. O suicídio 

é a afirmação da vontade de viver e não a sua negação, pois o mesmo está descontente não com a 

vida em geral, mas apenas em relação a algum mal que a vida tenha lhe causado e ele a elimina 

como um todo. A vontade no suicídio recusa os males da vida, os horrores, as desgraças, as 

resignação odeia-se os prazeres propiciados pela vida e a vontade faz guerra contra si mesma 

anulando os desejos que geram prazeres no corpo. De um lado temos a vontade de morrer e do 

outro a vontade de viver. Tanto no suicídio, como vontade de viver, como na resignação, como 

vontade de morrer, temos a presença de uma grande dor. De um lado, a dor de mortificar os desejos, 

do outro, a dor de mortificar a vida. Quanto um indivíduo sofre para chegar a esse estado de 

resignação, já que os desejos a todo o momento fazem guerra para realizar-se? Quanto sofre um 

indivíduo para tomar a decisão de aniquilar-se como fenômeno individual; de anular-se do mundo 

ou mesmo 

superstições. Esse tipo de suicídio não é tão frequente como o vulgar que vemos todos os dias 

ocorrerem.  

A ideia de Arthur ao longo de toda a obra do Mundo como Vontade e Representação pode 

ser resumida em duas palavras: necessidade e liberdade. 

foi a 

negar e aniquilar com a natureza sob todos os aspectos na qual ela se manifesta. Se o seu 

pensamento fosse posto em prática por todos os indivíduos que habitam o planeta terra, a espécie 

humana desapareceria em alguns anos. Ele mesmo confirma tal ideia em uma das passagens do 

Mundo como Vontade e Representação. Inclusive, propõe a supressão das relações sexuais a partir 

de um ascetismo radical. A moral proposta por ele culmina numa negação absoluta do querer-viver, 

com certeza poucos indivíduos conseguiriam chegar a tal estado de negação de si. Será que para  

alguns pensadores a graça não seria a desgraça da humanidade? Sem dúvida, para Nietzsche e Sade, 

sim. Há uma passagem em que ele retrata claramente o seu conceito de liberdade ao afirmar que:  

Na verdade, a liberdade propriamente dita, isto é, o estado 

de independência na região do princípio de razão, pertence 
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apenas à coisa em si, não pertence ao fenômeno, cuja forma 

essencial é o princípio de razão, elemento da necessidade. O 

único caso em que esta liberdade se torna diretamente 

visível no mundo dos fenômenos, é quando ela põe fim ao 

próprio fenômeno; e, como apesar de tudo, o simples 

fenômeno, enquanto elo da cadeias das causas, isto é, o 

corpo vivo, continua a existir no tempo que apenas contém 

fenômenos, a vontade que se manifesta através desse corpo 

está então em contradição com ele, já que ela nega o que ele 

afirma (SCHOPENHAUER, 2001, p. 533). 

Esse conflito da vontade consigo mesma, já que o corpo é uma extensão da vontade, de 

suprimir o fenômeno através de sua total negação, nos leva a refletir que o que Arthur deseja é 

conduzir a vontade que se manifesta no homem a um extermínio total através do aniquilamento do 

princípio de razão que tem a sua via mais visível na impotência sexual, isto é, levar o homem ao 

mais radical ascetismo. Essa passagem de fenômeno à coisa em si só poderá ser conquistada 

mediante uma completa negação daquilo que anima a vontade.  Ele nos dá um exemplo extraído da 

própria vida quando nos diz que Jesus Cristo representa a negação do querer-viver diferentemente 

de como pensa o evangelho que o compreende como indivíduo. Jesus Cristo é a  personificação da 

vontade de morrer na medida em que o princípio de razão não o anima à vida. Nesse sentido, Jesus 

Cristo é um exemplo prática da coisa em si, daquilo que está acima dos fenômenos; do princípio de 

individuação. Se o núcleo do cristianismo pode ser compreendido a partir de dois conceitos 

fundamentais: o pecado original e a redenção; então podemos afirmar que o pecado original que é 

personificado na figura de Adão é a vontade de viver e a redenção desse pecado a vontade de 

morrer, portanto, podemos inferir que a história do cristianismo é a história da vontade de morrer 

que culmina na sua expressão máxima em Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo está para além do 

o 

símbolo da vontade de morrer também não é possível falar de regeneração e redenção, pois ambos 

os conceitos estão associados àquilo que animava e que não anima mais.   

Portanto, a proposta de Arthur Schopenhauer é de  

nosso universo e nos afundarmos no nada, nada aqui compreendido como negação do querer-viver 

através de uma completa resignação e extirpação do mundo como representação, espelho da 

nto máximo da 

doutrina schopenhauriana e cristã?  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                                                                                                                         

Chegamos ao fim de nossa jornada e a título de desfecho percebemos que ao longo de 

nosso trabalho dissertativo utilizamos exageradamente o termo Vontade, não com o objetivo de uma 

repetição desnecessária, mas que esse termo é o que de mais essencial representa o fundamento do 

pensamento de Schopenhauer. Várias tentativas foram feitas pelo esteta no sentido de tentar 

suprimir e aniquilar niilisticamente com a vontade fundamento sem fundamento das dores 

universais da espécie e do universo humano. Pela via da arte, através da contemplação 

desinteressada do sujeito puro que conhece mediante um ato de intuição pura isenta de interesses. 

Através dela não foi possível, porque a contemplação estética obedece determinações tanto de 

ordem temporal como espacial. O sujeito puro que conhece não possui uma faculdade que o 

coloque eternamente na fruição estética, portanto, a grande proposta de nosso esteta era suprimir as 

dores do mundo pela arte. Ao final do livro III ele chega a conclusão de que nenhuma arte pode nos 

livrar da vontade toda poderosa que determina todas as manifestações humanas. Como poderia a 

arte suprimir a vontade que é fundamento da arte? Como vimos, o máximo que se conseguiu 

conquistar através da arte foi uma espécie de calmante ou um consolo temporal das dores universais 

do mundo. Esse calmante, nós contemporâneos podemos conceituar de sublimação usando uma 

linguagem freudiana, visto que tal calmante nos possibilita atingir uma parcela de êxtase na 

elevação sobre o princípio de individuação onde reside toda a nossa existência, e que o esteta em 

toda a obra tenta furá-lo, rasgá-lo e despedaçá-lo. Destruir o princípio de individuação é aniquilar 

com o espaço, o tempo e a causalidade e Schopenhauer chega a conclusão de que pela via da arte 

não é possível tal aniquilamento. A música, por exemplo, nos possibilita um êxtase profundo nas 

escalas temporais das partituras, mas logo que o encanto se desfaz, somos jogados à miséria da 

desgraça universal da Teia de Maya, então, os sofrimentos retornam novamente e a desgraça 

universal continua. Por isso, o êxtase estético tem o seu limite estabelecido pelo princípio de razão, 

forma onde os seres estão determinados em sua materialidade. 

No livro IV do Mundo Como Vontade e Representação o nosso filósofo faz uma outra 

tentativa de aniquilar com a vontade, só que dessa vez utiliza um mecanismo que se distancia 

profundamente da arte; a nossa vida prática e moral. Chega-se a um conhecimento puro de que toda 

a existência é dor e o único veneno eficaz que o esteta propõe como supressão da vontade é a 

resignação. Através dela chega-se a compreender que não faz mais nenhum sentido viver subjugado 

às exigências da vontade. Ele nos dá como exemplo vários santos que abdicaram e abnegaram do 

querer- viver e conscientemente suprimiram a sua vontade para assumirem moralmente o querer-

morrer. Jesus Cristo representa o símbolo máximo do querer morrer, visto que o seu comportamento 
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é um exemplo de negação do querer-viver com uma diferença de todos os exemplos citados: Jesus 

Cristo não viveu subjugado ao princípio de individuação que após uma tomada de consciência num 

conhecimento puro aniquilou com esse princípio, a sua conduta moral já é como tal o próprio querer 

morrer. Não podemos deixar de mencionar um ponto exagerado de ascetismo no pensamento de 

Schopenhauer; a proposta de suprimir as relações corporais afundando a espécie e o universo 

humano no nada, compreendido como ausência de vida sexual. Como vimos, se todos os indivíduos 

colocarem em prática os princípios da doutrina schopenhauriana em poucos anos não teríamos mais 

vida, a existência seria suprimida aos poucos e desapareceria a espécie humana.  

Demos ao nosso trabalho dissertativo de título de O aprendizado da Vontade e as dores do 

Mundo cujo objetivo estudar o percurso do livro III e IV do Mundo Como Vontade e Representação 

e compreender o processo de aprendizado da vontade no que toca aos sofrimentos da mesma. Pela 

arte, a vontade conquistou para si um calmante e ao mesmo tempo a consolação na contemplação 

estética desinteressada, mesmo que após a supressão do êxtase do calmante e do consolo as dores 

do mundo tenham retornado, ela aprendeu a defender-se de sua própria irracionalidade. Quanto a 

libertação total só seria possível se a humanidade em conjunto suprimisse o querer-viver e a vida se 

transformasse totalmente num querer-morrer. Para tanto, faz-se necessário uma educação ascética 

que submeta todos os homens a um processo de deformação da vontade como negação da 

corporalidade.  

A educação é a ação exercida, pelas gerações adultas, sobre 

as gerações que não se encontrem ainda preparadas para a 

vida social; tem por objeto suscitar e desenvolver, na 

criança, certo número de estados físicos, intelectuais e 

morais, reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, 

e pelo meio especial a que a criança, particularmente, se 

destine (DURKHEIM, 2001, p. 41). 

O homem que a educação deve realizar, em cada um de nós, 

não é o homem que a natureza fez, mas o homem que a 

sociedade quer que ele seja; e ela o quer conforme o reclame 

a sua economia interna, o seu equilíbrio (DURKHEIM, 

1980, p. 81). 

Se formos aprofundar as duas citações acima, encontraremos  uma concepção implícita de 

educação em Schopenhauer? O ato de resignar-se implica ou não um aprendizado? Para chegarmos 

a um profundo ascetismo necessitamos de uma ação prática para negar a nossa vontade? Ora, para 
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Durkheim, qualquer ação sobre um indivíduo é um fato social prático, uma ação educativa que se 

destina a realizar o ideal de homem que aquela sociedade interessa. A educação asceta era 

privilegiada na idade média e no livro IV de O Mundo Como Vontade e Representação temos uma 

proposta de caráter medieval no sentido da recusa incondicional da vontade como fonte de dor? O 

homem que a educação interessava realizar na idade média é o mesmo homem pensado por 

Schopenhauer?  

Fechamos a nossa dissertação da mesma forma como iniciamos e deixamos em aberto para 

que cada um tire as suas conclusões. Falar de educação em Schopenhauer é falar de não educação 

em Schopenhauer? 
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A ODISSÉIA DA VONTADE 
 
SADE: Que delícia! Que delícia! Que delícia, Madame Schopenhauer, que abraço nupcial 
descomunal! Vamos viver profundamente a experiência ardentíssima do prazer irrestrito. Faremos 
da alcova um espaço-tempo-prazer afirmando 

 
MADAME SCHOPENHAER: Sade, estupra todo o pudor existente em mim e, penetra 
profundamente no meu estado de natureza, acariciando deliciosamente a minha vagina anti-cristã 
por natureza! 
SADE: Amém, Madame Schopenhauer! 
UMA VISITA: Bum! Bum! Bum! Bum! (Alguém bate à porta) 
SADE: Que droga!Madame Schopenhauer, alguém bate à porta. Quem será esse terrível e 
impenetrável niilista que corta descomunalmente o nosso descomunal e divino abraço nupcial? 
MADAME SCHOPENHAUER: Talvez algum reprimido ou sublimado louco em busca de prazer! 
Faze-o entrar, pois hoje amanheci muito mais ardente do que Afrodite. 
SADE: Calma, Madame Schopenhauer. Farei o convidado entrar e, quem sabe, não é uma 

 
MADAME SCHOPENHAUER: Sade, por favor, acalma-te um minuto e vê quem nos convida à 
luxúria, pois estou excitadíssima e curiosa, amanheci tão ardente que estou pensando em 
transformar essa minha ardência numa novela, estou até pensando em compor uma novela pornô 
para ser apresentada para o público francês. O que inferes Sade? 
SADE: Sim, claro, Madame Schopenhauer, será genial uma novela afirmando o prazer, o estado de 
natureza. Desculpa-me mudar um pouco a discussão, pois tu, Madame Schopenhauer, não 

fantasiosas loucuras e prazeres. Sei que a tua experiência na França sucumbiu todos os teus 
preconceitos com relação ao convidado. Posso mandá-lo entrar? 
MADAME SCHOPENHAUER: Claro Sade! Se for Jesus ou Lúcifer será bem-vindo, posso 
dialogar com os dois simultaneamente! (o convidado entra) 
SADE: Que prazer enorme recebê-lo na alcova, meu caríssimo, Schopenhauer! Há anos que não 
nos vemos. A última vez em que nos encontramos tivemos uma profunda discussão acerca da 
mulher, onde discutíamos a tua posição no tocante ao feminino. Hoje, desejas dá prosseguimento à 
mesma problemática ou desejas discutir outros pressupostos teóricos?    
SCHOPENHAUER: 
para mim, retornar à Alcova novamente, para discutirmos questões que são de fundamental 
importância hoje, isto é, não desejo discutir absolutamente nada sobre a mulher, mas sim, 
dialogarmos sobre questões como arte, por exemplo; música, poesia, artes plásticas, sinfonia, 
marcha fúnebre, verbos, filosofia, história... Desejo que a discussão esteja relacionada com duas 
ca

-  
Um dos meus objetivos aqui na Alcova será polemizarmos acerca dessas categorias com o intuito de 
fundamentar a raiz das dores e dos sofrimentos humanos. Agora te indagarei sobre uma questão: por 

sofrimentos humanos? Será que não é import
 

SADE: 
Asceta ridículo, frustrado e reprimido, morre de medo do princípio de razão. O tempo, a 
espacialidade e a causalidade são por razão, claro, e não por natureza, o teu descomunal sofrimento! 
A causalidade é a vida produtiva da Vontade no espaço e no tempo, por que terei que abandoná-la? 
SCHOPENHAUER: Não começa a me ofender logo no início de nossa discussão, do contrário! 
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Temos que abandoná-
sofrimento humano. 
SADE: Fundamento sem fundamento! Continue! 
SCHOPENHAUER: A Vontade é a raiz metafísica do mundo! É a Vontade que põe todas as coisas 
no espaço e no tempo, mas não é condicionada nem pelo espaço e nem pelo tempo. Espaço e tempo 

 
 Retomando a discussão, afirmo, que a Vontade não é 

absolutamente determinada, a vida total é apenas a objetivação de uma Vontade única. 
SADE: Vontade única? 
SCHOPENHAUER: Sim, Vontade única. Não é possível falar de Vontades particulares. Só existe 
uma Vontade. O ponto de partida da Vontade é o inorgânico que condiciona o mundo orgânico, e 
que o mundo orgânico torna-  
SADE: Então posso afirmar categoricamente que o teu pensamento é uma espécie de monismo? 
SCHOPENHAUER: Espécie não. É essencialmente monismo. Todo o universo é Vontade. É a 
Vontade que faz nascer todos os seres, é ela que faz fenecer e sucumbir todos os seres, por isso, 
afirmei no início que a Vontade é a raiz metafísica do universo. 
SADE: Fundamenta a relação que há entre Vontade, indivíduo e espécie? 
SCHOPENHAUER: Os milhões e milhões de indivíduos, que existem no universo, são apenas 
marionetes a serviço dos interesses da Vontade que se expressa na espécie, ou seja, a Vontade ilude 
o indivíduo com promessas de felicidade, mas tal promessa jamais se realizará para o indivíduo e 
muito menos para a Vontade ou para a espécie. A Vontade não quer felicidade, ela simplesmente 
quer consumir a sua matéria no espaço, tempo e causalidade. Quanto à espécie, afirmo que a sua 
idéia é eterna, os milhões de indivíduos que nascem e perecem existem apenas para a perpetuação 
da espécie. 
SADE: Então Schopenhauer, posso afirmar que a felicidade é um disfarce produzido pela Vontade 
para mover os indivíduos em seu proveito? 
SCHOPENHAUER: Isso mesmo, Sade. Todas as monstruosidades que ocorrem na vida provêm 
unicamente da Vontade.  
SADE: Nesse caso, posso afirmar que o Véu de Maia ou o Véu da Ilusão é um produto da Vontade, 
uma vez que quando estamos encobertos pelas ilusões do amor é a Vontade que impede de vermos a 
realidade tal qual ela é?  
SCHOPENHAUER: 
interesses, com certeza, ficaria abalada em seus fundamentos. 
SADE: Então significa afirmar que a maior da parte da vida humana é inconsciente? 
SCHOPENHAUER: Isso mesmo. A maior parte de nossas vidas e a dos animais são movidas pelo 
impulso sexual, cego inconsciente, irraciona

essa discussão quando discuti Eros, isto é, a personificação do impulso sexual. E lá mostrei como o 
amor, com todos os seus atributos que os Gregos personificavam com flechas, cegueira e asas, era 
nada mais nada menos que a objetivação de uma Vontade única. Todos os prazeres, dores, ilusões, 
satisfações aparentes, não passam de um reflexo ou extensão da poderosíssima Vontade. Claro que 
desenvolvi a idéia dos Gregos, quando ponho como fundamento desse impulso a Vontade, a raiz da 
dor e do prazer, da satisfação e da decepção, da loucura e da morte. Não resta também dúvida, que 
quando a Vontade quer realizar os seus desejos, procura se apropriar de corpos robustos e saudáveis, 
para que o seu vir-a-ser cego e inconsciente dê continuidade ao Eterno Retorno. 
SADE: Falaste de loucura! A Vontade quer a loucura humana? 
SCHOPENHAUER: Depende de alguns fatores. Quando determinado indivíduo, por exemplo, 
enamorado e ao mesmo tempo frustrado pelo amor, quer o suicídio, então a Vontade produz o 
mecanismo da loucura como forma de preservação do mesmo, claro, até o momento em que ele 
interessa a Vontade, do contrário... Quando envelhecemos não servimos mais à Vontade, e é por isso 
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que a Vontade faz sair um indivíduo do espaço e do tempo para que outro ocupe o seu lugar. Por que 
a Vontade se preocuparia com o suicídio de um idoso? Claro que aceleraria o mais rápido possível! 
A vida é um Eterno Retorno para a Vontade e um Eterno Desgosto para o indivíduo. Ingênuo, 
aquele que se afirma pela vaidade, orgulho, avareza, presunção, superioridade aparente, beleza 

não 
poupará em seu proveito mortes e mais mortes, desilusões, dores, martírios e loucura. 
SADE: Então, o teu pensamento representa o Eterno Retorno de que tanto fala Nietzsche? A 
Vontade é o fundamento do Eterno Retorno? Isto é, a alternância de todas as coisas num ciclo eterno 
de nascimentos e perecimentos? 
SCHOPENHAUER: O quê? Nietzsche disse que o Eterno Retorno é uma criação dele?  
SADE: Claro! Nietzsche ficou conhecido planetariamente pela criação do Eterno Retorno e a crítica 
dos valores. 
SCHOPENHAUER: Quanto à crítica dos valores instituída ao mundo moderno, não tenho dúvidas 
de que foi Nietzsche quem iniciou, mas quanto ao Eterno Retorno ele não pode esquecer de mim e 
nem de Leopardi. 
SADE: Calma! Calma! Calma! Apenas estou revelando a posição de Nietzsche frente ao Eterno 
Retorno como produção original. 
SCHOPENHAUER: 

iginalidade do meu pensamento quanto ao Eterno Retorno. Se Nieztsche 
falsificou o meu pensamento atribuindo o Eterno Retorno como sua produção original , não resta 
dúvida que merece desconfiança. 
SADE: Também vive te acusando de decadente, sofredor e cristão. O que inferes disso? 
SCHOPENHAUER: O quê? Novamente golpes baixos! Não desejo no momento falar sobre 
Nietzsche. Vamos continuar a nossa discussão? 
SADE: Sim, claro Schopenhauer. Desejo fazer-te uma pergunta! 
SCHOPENHAUER: Tens toda a liberdade para te expressares. 
SADE: 

 
SCHOPENHAUER: Um filósofo no sentido clássico da palavra, jamais poderá deixar de 
reconhecer as influências de outros clássicos na produção de um novo clássico. Kant foi um filósofo 

a t

 de 

objetos sensíveis, mas não se confunde com eles. Produz fenômenos e representações, mas não é 
condicionada por nenhuma representação ou fenômeno. Enfim, o meu pensamento é uma trilogia 
entre o pensamento oriental e o ocidental, isto é, Vedas, Platão e Kant. Os Vedas e os Puranas 

 
SADE: Como concebes a relação entre a experiência dionisíaca e o teu conceito de Vontade? 
SCHOPENHAUER: Clássica pergunta! A Vontade é o fundamento de uma experiência dionisíaca, 
é por ela que germina a videira, que nasce o sol, é pela Vontade que a uva floresce, e por ela é 
colhida, e que depois de colhida transforma-se no mais delicioso vinho.  A Vontade como raiz, faz 
brotar a luz das estrelas. O carro do sol de Ovídio não desfilaria louco no universo infinito e não 
daria derrapadas irreverentíssimas se não fosse a Vontade. Júpiter não ficaria enfurecido, Hermes 
não seria a expressividade da velocidade, Afrodite não seria ardentíssima, Charlles Baudelaire não 
desfrutaria de uma noite deliciosa e alucinante de haxixe, Eros não praticaria as suas 
monstruosíssimas crueldades, os campos não ficariam verdes e os Corcéis não pastariam, e ao 
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mesmo tempo na seca morrem por ordem da Vontade. Dioniso é um dos impulsos inconsciente 
desta Vontade que é una. Lembras das travessuras, das transmutações e das imagens que há todo 
instante sofrem as metamorfoses de Ovídio? As Metamorfoses de Ovídio representam a dança da 
Vontade no universo sem fim e sem limites. Ela faz sacolejar os astros e metamorfosear a qualquer 
momento o universo inteiro. A Vontade faz o penteado da cauda de Halley transformando a sua 
cabeleira em belíssimas madeixas, aumentando e diminuindo a sua velocidade sem respeitar o 
trânsito dos astros e dos planetas. É por ela que os planetas se chocam e incendeiam-se, e a Vontade 

consequentemente, novas formas de vidas, sem se preocupar com a sua estética ou forma. Júpiter é 
filho da Vontade, que a mitologia personificou como o deus dos deuses. Ele é nada diante do poder 
da Vontade. Só aparentemente Júpiter corta uma árvore ao meio, aprisiona Prometeu a sofrer as 
terríveis crueldades de uma águia. É a Vontade que determina implacavelmente toda a ação do 
universo. Foi ela quem enviou terríveis asteróides contra a terra, e fez sucumbir de uma vez por 
todas, todos os dinossauros existentes e agora ausentes e presentes apenas como material 
arqueológico.  
SADE: Continua! 
SCHOPENHAUER: O espaço é a pista de dança da Vontade, o tempo o desfilar da Vontade pelas 
múltiplas sucessões contínuas e descontínuas das representações nupciais da Vontade. Agora tenho 
uma desconfiança com relação a Vontade:  se não existisse o espaço, onde a Vontade dançaria? E o 
tempo, onde a Vontade faria suceder as representações? Será se não existisse o espaço e o tempo 
existiria a Vontade toda poderosa? Estou começando a desconfiar do meu Mundo como Vontade e 
Representação?  
SADE: Schopenhauer, por favor, me fala mais do espaço e do tempo e sua relação com a Vontade? 
SCHOPENHAUER: Agora há uma questão que desejo discutir acerca do espaço e do tempo. Kant 
partia do pensamento de que o espaço e o tempo são formas a priori da sensibilidade, ou seja, são 

 momento 

que o espaço e o tempo não são formas da sensibilidade como pensava Kant, mas sim, 
determinações a priori da Vontade, isto é, determinações a serviço dos interesses da Vontade. O 
espaço e o tempo, não representariam nada sem a Vontade como fundamento, pois, sem a Vontade, 
não existiria a sucessão e consequentemente a extensão. É a Vontade que se converte em espaço e 

poderosíssima Vontade. 
SADE: Fico excitadíssimo quando falas de uma forma tão poética da Vontade. Parece até que há 
identidade entre o nosso pensamento 
SCHOPENHAUER: Somos literalmente opostos, não me confunda, por favor, não estou 

engenharia do universo é obra da Vontade. Tenho uma posição não de afirmação da Vontade, mas a 
busca de sua completa extinção e aniquilamento. 
SADE: O quê? Desejas aniquilar com a Vontade? Há pouco tempo recitaste profundíssimas frases 
sobre a Vontade, que quase me levas ao delírio e agora tentas negá-la! 
SCHOPENHAUER: Não será possível aos homens jamais terem um só instante de paz nesse 
mundo, se a Vontade continuar inexoravelmente atormentando a todos os mortais. Depois te 
mostrarei um remédio delicioso contra a Vontade. A cicuta que Sócrates degustou é nada diante do 
veneno que tenho para ela. 
SADE: Se o germinar de todos os seres é obra da divina Vontade, como poderá o universo 
sustentar-se sem o poder da poderosíssima Vontade? 
SCHOPENHAUER: Chegaste ao ponto que estava desejando. Não existindo mais Vontade, todo o 
universo desmoronará, e assim os sofrimentos poderão ser extintos da existência. 
SADE: De que existência? Da existência de todos os seres ou apenas dos homens? 
SCHOPENHAUER: Claro, que não tenho todo esse poder. Quando me refiro ao aniquilamento da 
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Vontade, estou falando de Vontade humana, não estou me referindo ao aniquilamento da 
manifestação da Vontade na espécie animal e vegetal. Já afirmei que não tenho todo esse poder. O 
veneno que proponho tem como finalidade a extirpação das dores do mundo humano. 
SADE:  
SCHOPENHAUER: Isso mesmo. Mas quanto a isso discutiremos mais tarde. 
SADE:  
SCHOPENHAUER: Não existem dois princípios que dividem o mundo como pensava Freud, isto 
é, pulsão de vida e pulsão de morte, a Vontade não divide o seu poder com ninguém. Já havíamos 
discutido quando afirmei que a Vontade é una. 
SADE: Tens um profundíssimo medo e frustração diante da Vontade. Um monstruoso medo de 
viver, de amar, de desejar, de imaginar e fantasiar infinitas experiências nupciais. Que delicioso, 
cavalgar no dorso da Vontade pelo universo infinitíssimo e ilimitado!  Que maravilhoso o poder da 
fantasia que a Vontade nos propicia de fazer experiências jamais imaginadas! 
SCHOPENHAUER: Sem ofensas, por favor!   
SADE: Calma! Calma! Calma! Arthur.  
ATMA: Au! Au! Au!  
SADE: Socorro! Socorro! Socorro! Arthur. 
SCHOPENHAUER: Calma! Calma! Calma! Atma contenha a sua fúria! 
SADE: Arthur vamos retomar a nossa discussão e esquecer os conflitos? 
SCHOPENHAUER: Claro, afinal somos dois filósofos. 
SADE: E quanto a Hegel, o que inferes? 
SCHOPENHAUER: Será possível que foste enviado pela Vontade para me atormentar? Da 
próxima vez não tentarei conter a fúria de Atma. 
ATMA: Uau! Uau! Uau! 
SADE: Calma, minha alma cósmica, calma. 
SCHOPENHAUER: De qualquer forma depois responderei a tua indagação quando tratarmos da 
dialética erística, suplemento que escrevi contra aquele charlatão e bajulador do Estado. Agora, 
desejo continuar a nossa discussão acerca da Vontade. 
SADE: A influência dos Vedas também foi marcante na construção do teu Mundo como Vontade e 
Representação? 
SCHOPENHAUER: A contribuição dos Vedas no meu pensamento foi marcante no que diz 
respeito ao Véu de Maia que estávamos discutindo de uma forma bastante geral no início de nossa 
discussão. O Véu de Maia é um instrumento ou na verdade um fetiche produzido pela Vontade com 
o intuito de mascarar a nossa percepção acerca das coisas. Não conseguimos pular para fora do Véu 
de Maia, a Vontade excita os nossos desejos e fantasias a permanecerem envoltos impossibilitando 
perceber as suas crueldades.  
SADE: É possível para facilitar a compreensão do teu pensamento dares alguns exemplos de uma 
experiência envolta do Véu de Maia? 
SCHOPENHAUER: Darei um exemplo: O casamento e o amor apaixonado entre dois jovens do 
sexo oposto otimistas em atingir a felicidade completa e jamais atingida, tal otimismo é posto pela 
Vontade com o intuito de encobri-los pelo Véu de Maia a servirem aos interesses da Vontade na 
procriação, depois que a Vontade atingir o seu objetivo, rasga o Véu de uma forma cruel e trágica, 
em seguida, deixa os amantes conscientes de que foram usados. Desesperados percebem que 
viveram uma ilusão ao invés de uma realidade. O Véu de Maia, está em todos os momentos da vida 
humana, há um Eterno Retorno e um Eterno Véu de Maia, mascarando descomunalmente a vida 
posta pela Vontade com suas múltiplas peripécias monstruosas. 
SADE: O Véu de Maia existe também para os animais? 
SCHOPENHAUER: 
mascarados pela Vontade, a vida animal e vegetal são irracionais e inconscientes, ela não precisa 
mascará-los. Nos humanos, quando a ilusão do amor cessa, o Véu é rasgado. 
SADE: Utilizando uma linguagem de outros pensadores, é possível afirmar que o Véu de Maia se 
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assemelha à alienação de que tanto os filósofos falam? 
SCHOPENHAUER: Na experiência da alienação os objetos são produzidos e os sujeitos não se 
reconhecem naquilo que fazem. O Véu de Maia não é resultado de relações, ele é conseqüência da 
Vontade. Enquanto existir Vontade, existirá o Véu de Maia. A vida humana é um Eterno Retorno 
entre ilusão e desilusão. Depois da realização do sofrimento, do desejo, ela levanta vôo do espaço e 
foge na sucessão do tempo. O Véu de Maia é o Véu da eternidade que sempre encherá o espaço e o 
tempo de eternas e descomunais ilusões no amor, na poesia, na dança, na música, no saber e nas 
múltiplas religiões. 
SCHOPENHAUER:  
SADE: Um profundíssimo trabalho apesar de uma linguagem simples. 
SCHOPENHAUER: Lembras, num determinado momento quando Menipo recebe os mortos, e os 
ironiza com sarcasmos as ilusões daqueles vivos transformados em pó e iludidos por uma 
extremíssima vaidade, orgulho, empáfia, narcisismo de diversas tipologias e ordena que os mesmos 
comecem a se despir? 
SADE: Como poderia esquecer! 
SCHOPENHAUER: Naquele momento, Luciano em seu trabalho está rasgando o Véu do Orgulho, 
o Véu da Vaidade, da presunção, do narcisismo, enfim, o Véu de Maia. Uns iludidos pelos estéticos 
músculos, outros iludidos pelos diversos feitos, outros pelas descomunais fortunas e finalmente 
despidos após o véu rasgado, começam a lamuriar-se e a chorar pelas ilusões perdidas, enquanto 
isso, o sarcástico Menipo bola de dar risadas e terríveis gargalhadas na cara dos desesperados 
mortos.  
SADE: E a Vontade? 
SCHOPENHAUER: A Vontade, Sade! Ha! Ha! Ha! Simplesmente, gargalha, gargalha e 
murmurando ironicamente exclama: marionetes como vivos, pó como mortos. Ha! Ha! Ha!  
SADE: Tem um trabalho também escrito dentro de um estilo simples, mas, que também tem um 

romanos numa tonalidade de simplicidade e suavidade que me propicia agudas sensações nos 
 

SCHOPENHAUER: O que entendes por monismo? 
SADE: A determinação da Vontade no todo. 
SCHOPENHAUER: 
Ovídio, estilisticamente, se caracteriza como um poeta suave, a tonalidade do discurso se configura 
pela construção de uma linguagem que seduz os adolescentes envoltos no amor, a viverem a 
experiência dos desejos num tom de paixões agudíssimas, porém suaves. 
SADE: Já que o tom poético de Ovídio é suave, então onde entra em cena a Vontade, que é densa? 
SCHOPENHAUER: Quem disse que a Vontade também não é leve? 
SADE: Desculpa-me Schopenhauer, mas não estou compreendendo. Ora, antes discutimos que a 
Vontade se impõe como dor, sofrimentos e provoca os mais diversos martírios. Isso é leveza? 
SCHOPENHAUER: Se o Véu de Maia no primeiro momento de sua atuação por ordem da 
Vontade não fosse leve, com certeza, a Vontade não conseguiria aproximar os futuros amantes e 
torturados. O tom suave é um instrumento de que se serve a Vontade para seduzir os amantes com 
belíssimas frases de amor, que Ovídio soube construir perfeitamente. O próprio Ovídio está 

Vontade para encher o coração dos mortai

pelo desejo de voar e o atira no mar sem nenhuma piedade? Engolido pelo mar, some suavemente 
nas águas, apesar da tragédia!  
SADE: Então o Véu de Maia é uma espécie de narcótico? 
SCHOPENHAUER: A experiência vivida pelo indivíduo envolto do Véu de Maia, assemelha-se 
ao ópio, experiência do ópio, o indivíduo anestesiado brinca com as sensações do amor como se 
fossem reais, possibilitando o amante delirar, e após as sensações cessarem no espaço e no tempo, 
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novamente as dores emergem e os amantes atônitos exclamam: droga! droga! droga! Fomos 
novamente ludibriados!   
SADE: As Bacantes de Eurípides nos mostra também profundas experiências dolorosas produzidas 
pela Vontade. Lembras do destino do pobre Penteu? 
SCHOPENHAUER: Jamais poderia esquecer a morte cruel e terrível do também terrível Penteu, 
que queria submeter Dioniso à torturas descomunais, tudo por conta de um ciúme criado pela 
Vontade. Penteu iludido pelo Véu de Maia, confundiu um deus com um homem. A vingança de 
Dioniso foi cruel em mandar esquartejar Penteu pelas loucas, e tudo por querer ser reconhecido 
como um deus. Após a morte de Penteu, uma das loucas voltou ao castelo com a sua cabeça 
apresentando ao pai. Ainda estava envolta do Véu de Maia, e quando percebeu que a ilusão cessou, 
observou que a cabeça que segurava era a do próprio filho. Não foi cruel, essa experiência? 
SADE: A Vontade foi crudelíssima. Imagina, o desespero de uma mãe que matou o próprio filho 
inconscientemente. 
SCHOPENHAUER: Não vejo a hora de colocar em prática o veneno que produzi contra a terrível 
Vontade e contra os bilhões e trilhões de disfarces que usa como finalidade de multiplicar as dores 
do mundo. O veneno que proponho tem como objetivo o aniquilamento da Vontade para a salvação 
da humanidade em conjunto.  
SADE: Já pensaste na possibilidade do teu programa de filosofia se voltar contra a tua própria vida? 
De um possível fracasso e o mundo inteiro voltar-se contra ti? 
SCHOPENHAUER: Não me passa pela cabeça, sei profundamente o que estou fazendo, Sade. O 
veneno é o que chamo de niilismo contra a Vontade. 
SADE: Tenho minhas suspeitas diante de tua proposta niilística, sendo a Vontade o fundamento do 
universo, não sei como ela abdicará do Eterno Retorno como mecanismo de objetivação dos seus 
crudelíssimos interesses. Penso que, por mais potente que possa ser a tua proposta de aniquilar com 
a Vontade, ela, com certeza, retornará mais odiosa e monstruosa contra os mortais. 
SCHOPENHAUER: Veremos, veremos. 
SADE: Hegel me pediu para te fazer uma pergunta. 
SCHOPENHAUER: Novamente!  
SADE: Ele apenas pediu para te perguntar se tocas flauta melhor do que o flautista de Dioniso. O 
poderoso Pã. 
SCHOPENHAUER: Da próxima vez te prometo: não mandarei mais Atma resolver nenhuma 
ironia que possa vir de tua parte. Eu mesmo resolverei à minha maneira! 
SADE: Calma! Calma! Calma! Vamos continuar novamente a nossa conversa? 
SCHOPENHAUER: Sim! Sim! Claro. 
SADE: Aqui entre nós na alcova, não é possível me adiantar a tua proposta venenosa contra da 

 
SCHOPENHAUER: Não, não será. Só falarei num discurso transmitido pela televisão ao vivo 
para todos os mortais em cadeia planetária. Então todos saberão que a partir de mim, encontrarão 
conforto para suas vidas sofridas e atormentadas. Para cada mortal que me assistir terá uma surpresa 
deliciosa. Aplacarei todas as dores do mundo. 
SADE: Nunca vi tamanha onipotência! 
SCHOPENHAUER: Sade! 
SADE: Podemos então afirmar categoricamente que após o aniquilamento da poderosíssima 
Vontade, não será possível mais falar de Véu de Maia? Os amantes não serão mais iludidos pela 
Vontade que se objetiva no Eterno Retorno vestida de Véu de Maia? As relações humanas serão 
livres e o amor entre os ardentes amantes serão transparentes?  
SCHOPENHAUER: Amor livre entre os ardentes amantes! Acredito que ainda não compreendeu, 
e não percebeu a proposta do meu programa filosófico. Depois que apresentar ao mundo a minha 
proposta, terás tempo para tirar as tuas próprias conclusões. 
SADE: Estás querendo inferir que não existirá mais paixões e o programa do amor será banido da 
existência humana? Estou começando a desconfiar do teu programa filosófico, Arthur 
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Schopenhauer. Se o teu programa visa o aniquilamento das paixões, então, com certeza, está 
também inferindo que o meu programa filosófico será aniquilado com o teu terrível veneno. Nesse 
caso, não conta com o meu grandiosíssimo apoio. 
SCHOPENHAUER: O teu programa filosófico é impossível de 

programa do princípio do prazer que Freud infinitas vezes discutiu, então abandona-o. 
Fundamentarei: a posição de Freud é a seguinte resumidamente. A efetivação do programa do 
princípio do prazer é inviável dada a existência da cultura. A cultura, segundo Freud, sempre adiará 
o prazer por uma necessidade imposta pelo princípio de realidade. O princípio de realidade é o 
obstáculo da efetivação do princípio do prazer. Hoje, tornou-se impossível às fantasias, às paixões e 
os ardentes prazeres terem uma prioridade sobre o programa do princípio de realidade. O programa 
do princípio de realidade é o mundo dotado de infinitas regras sociais. Como pular para fora dessas 
regras, Sade? 
SADE: Jamais abandonarei de pensar a vida fora dos parâmetros das fantasias e das paixões, 
mesmo sendo impossível a sua realização. Homem nenhum, Schopenhauer, atingirá um grau de 
altíssimo prazer se a Vontade não estiver presente excitando a nossa capacidade de desejar e 
fantasiar louquíssimas paixões. 
SCHOPENHAUER: Então, como pensas o mundo? 
SADE: 

enso o mundo como Vontade e sem representação. Ha! Ha! 
Ha! Schopenhauer, já que estamos mesmo na alcova deliciando de uma longa conversa, que tal 
vivermos agora uma experiência do mundo como Vontade e esquecer as terríveis representações? 
SCHOPENHAUER: Plef! Plef! Plef! 
SADE: Pára! Pára! Pára! Schopenhauer. Socorro Atma. Socorro minha alma cósmica! 
ATMA: Uau! Uau! Uau! 
SCHOPENHAUER: O que está acontecendo, Atma. Não me conheces mais, oh! Traidor. 
SADE: Tudo bem, Atma, já chega. 
SCHOPENHAUER: O que fizeste com Atma? O enfeitiçou! O enfeitiçou! Oh! Escória.  
SADE: 

 
SCHOPENHAUER: Chega Sade! Chega! Chega! Chega! Vem Atma, balança a tua calda e venha 
acariciar-me. Vem Atma! Vem Atma! 
ATMA: Hum! Hum! Hum!  
SADE: Vamos acabar de uma vez por todas com esses conflitos, tudo isso só por causa de um 
ardente convite ao prazer na minha deliciosíssima alcova! 
SCHOPENHAUER: Concordo.  
SADE: Tenho uma profunda curiosidade de saber a tua posição com relação a experiência estética, 

âmbito da Arte! Penso, que a experiência estética ocupa um lugar de grande destaque na tua 
filosofia. Pressuponho que a tua teoria estética visa afirmar profundamente os interesses da Vontade. 
Também pressuponho que na tua filosofia estética há uma unidade entre: música e Vontade, isto é, a 
música expressa o viver substancial da Vontade nas múltiplas representações do tempo. A música 
possibilita uma experiência que conduz a Vontade a um grau de objetivação máxima, ou seja, pela 
Vontade a música faz Dioniso dançar com suas múltiplas peripécias, e Aristófanes com as suas 
estéticas performances excita o teatro dia e noite com deliciosos acordes acompanhado por Pã. 
SCHOPENHAUER: Parece-

s não 
ocupam nenhum espaço no tocante à experiência ex-tética, ambos, são duas experiências que estão 
a serviço dos íntimos interesses da Vontade. Nunca viste Dioniso dançando? Nem Aristófanes? O 
que Aristófanes faz quando se apresenta ao público! Aristófanes e Dioniso chegam a escandalizar 
até a própria Vontade, inclusive, com suas performances, embriagam profundamente a Vontade, 
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ambos elevam a Vontade a um grau máximo de prazeres e fantasias. Chegaste a assistir à 
apresentação da peça Lisístrata? Aristófanes escandalizou o público grego quando a cada momento 
a Vontade e o Véu de Maia aumentavam o grau das sensações temporais!  
SADE: Schopenhauer, não fica encolerizado com a afirmação que te farei. 
SCHOPENHAUER: Depende, Sade. 
SADE: Pelo que percebi até o m -
o Véu de Maia, mas sim, com o Véu de Maria. Ha! Ha! Ha! Não consigo me conter, Arthur! Darei 
sim, terríveis gargalhadas! Gargalharei! Gargalharei! Gargalharei! Se quiseres, pode me bater à 
vontade! 
SCHOPENHAUER: Plef! Plef! Plef!  
SADE: És muito contraditório, quando me agrides, não achas que também estás a serviço dos 
interesses da poderosíssima Vontade? 
SCHOPENHAUER: Queres me enlouquecer? 
SADE: Não, estou tentando tornar a nossa convivência na alcova mais alegre. Ou tens algo contra a 
alegria? 
SCHOPENHAUER: A alegria não ocupa nenhum lugar na experiência ex-

conduz a cada instante na experiência temporal a busca de um prazer maior. O alegre luta 
incessantemente contra os impulsos geradores da tristeza e possibilita a Vontade cada vez mais 
estabelecer altíssimo poder sobre os mortais que vivem envoltos na experiência da alegria.  
SADE: O Véu de Maia também está presente na alegria? 
SCHOPENHAUER: Claro, a alegria não é uma experiência ilusória que inevitavelmente 
culminará em dor! 
SADE: Será! Então, nesse caso, é preferível ser triste?  
SCHOPENHAUER: Quando se está triste a Vontade naquele instante se encontra anestesiada por 
algumas sensações. Prefiro o triste ao invés do alegre, seja na música, na poesia, enfim, em 
qualquer forma de expressividade humana. 
SADE: Estávamos discutindo sobre a experiência dionisíaca e aristofânica, depois desviamos a 
discussão mediante o uso de um estratagema inconsciente para outras formas de experiências, 
vamos retornar o que estávamos falando sobre ambos e se possível envolver também Lisístrata na 
discussão? Depois então continuaremos a falar sobre o alegre e o triste quando chegar o momento 
certo.   
SCHOPENAHUER: Concordo. Dioniso, Aristófanes e a terrível Lisístrata são exemplos de 
servilismo sob a Vontade, Dioniso não carrega sobre sua cabeça apenas uma coroa de vinha, sua 
vestimenta além da vinha por excelência é o Véu de Maia. Quando Dioniso sacode o Véu, as 
paixões brotam, e quando as paixões brotam entra em cena o vinho arrebatando as fantasias íntimas 

- é a 
-

terríveis gargalhadas. E Lisístrata, que conquistou a paz a partir das paixões deixando os varões 
enfurecidos e sedentos de amor. As curvas que Lisístrata faz com o corpo deixam Dioniso louco. 
Não, não há possibilidades de Lisístrata, Aristófanes e Dioniso fazerem experiências no meu 

 
SADE: -
como finalidade o enfrentamento da dor ou o afastamento dos sofrimentos? 
SCHOPENHAUER: Não desejo adiantar a minha posição no que diz respeito a essa questão, mas 

-
com as dores do mundo. A experiência estética constitui apenas uma tentativa impossível de 
resolver tamanha problemática. 
SADE: Já está na hora de apresentar ao mundo a tua proposta? 
SCHOPENHAUER: Não. Tem muitas questões que não discutimos sobre a problemática acerca da 
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-  
SADE: Queres retornar a discussão acerca da experiência do triste e do alegre?  
SCHOPENHAER: Sim, claro, Sade. 
SADE: Estudaste algum trabalho sobre semiologia?  

 
SADE: Sim. Parece-me que quem trabalhou de uma forma profunda sobre essa questão, foi Pier 
Paolo Pasolini. Achas possível para compreender melhor a tua teoria estética nos servir de Pasolini 
para estudarmos juntos a experiência comportamental do triste e do alegre, visto que até agora 
estamos apenas discutindo sem visualizar comportamentos no vivido e depois tirarmos as nossas 
próprias conclusões? 
SCHOPENHAUER: Concordo. Pelos signos comportamentais, visualizaremos as imagens, e 
assim estudaremos com maior profundidade. Na alcova encontraremos tais comportamentos? 
SADE: Que tal darmos um passeio a barco por entre esse delicioso rio que nos convida ao prazer? 
SCHOPENHAUER: Ao prazer ou a semiologia? 
SADE: Desculpa Schopenhauer, a um semiológico prazer, para não dissociarmos as duas categorias 
que são de fundamental importância numa experiência estética 
SCHOPENHAUER: Posso convidar o Atma? 
SADE: Como a minha alma cósmica pode ficar excluída de um passeio a barco por entre essa 
verdejante floresta? 
SCHOPENHAUER: Sade! Sade! Sade! 
SADE: No outro lado do rio tem uma aldeia que está passando por um processo de transformação, 
como conseqüência da revolução industrial que inexoravelmente vem alterando cotidianamente o 
modo de vida e os comportamentos dos indivíduos da aldeia. Podemos estudar as suas formas 

-  
SCHOPENHAUER: Podemos estudar as experiências das crianças no âmbito dos lúdicos prazeres 
que a brincadeira propicia. A estética da brincadeira será analisada com todo o rigor a partir da 

brincadeira, mas sim, os múltiplos signos comportamentais que visualizaremos na experiência que 
faremos, por exemplo; na experiência do triste e do alegre. 
SADE: Quando navego ou passeio pela floresta, lembro-me de um filósofo bastante florestal, não te 
preocupas que não falarei de Hegel e nem pretendo discutir Hegel e natureza. Estou me referindo a 
Feuerbach, o grande filósofo das paixões que se identifica profundamente com os campos, os rios, 
as montanhas altíssimas e com os profundíssimos vales que, particularmente, me causam, às vezes, 
infinitos medos e prazeres ao mesmo tempo. Feuerbach me lembra o equilíbrio florestal; águas 

admiração por Feuerbach e pela sua concepção florestal de mundo. Ele representa a afirmação das 
fantasias, dos desejos e sonhos que os pensadores racionalistas por serem quase em sua totalidade 

-
expressivamente humano. 
SCHOPENHAUER: Quando estavas descrevendo Feuerbach, lembro-me que alguns dos exemplos 

-  
SADE: Por acaso, há identidade entre ambos? Feuerbach é um filósofo da natureza?  
SCHOPENHAUER: Não falei de identidade entre mim e Feuerbach, mas sim, que alguns dos 
exemplos citados são tratados na minha teoria estética como: montanhas altíssimas, vales 
profundíssimos e também para acrescentar, tempestades intensas rasgando descomunalmente o céu. 
SADE: -

 
SCHOPENHAUER: - experiência das paixões em 
Feuerbach. A relação entre Feuerbach e a natureza está fundamentalmente a serviço da Vontade, ora, 
é a Vontade que faz brotar os múltiplos desejos e fantasias humanas, como disse, a Vontade é a raiz 
metafísica do universo. Feuerb - -
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sensível também está envolto do Véu de Maia, quando faz do Véu de Maia sem o saber, o 
fundamento da vida. Portanto, em última instância, o tratamento que Feuerbach dá às paixões e aos 
desejos tem a sua raiz no amor. E a posição de Feuerbach no tocante ao amor ainda está presa aos 
impulsos inconscientes dos romances modernos. Fundamentarei: para mim, como infinitas vezes já 
falei, o amor não passa de uma ilusão, em Feuerbach, o amor é a própria verdade. Ele não tem 
nenhuma desconfiança com relação ao amor, o aceita como dimensão natural sem avaliar as 
terríveis catástrofes que faz nascer de tal impulso. Qual o tratamento que Feuerbach dá às dores e 
aos sofrimentos humanos? Quer resolver a dor pelo o amor, ora, o amor já é a dor dissimulada pela 
Vontade e consequentemente encoberta pelo Véu de Maia.  
SADE: Dirias isso para o próprio Feuerbach, Schopenhauer? 
SCHOPENHAUER: Claro que sim! Como não poderia dizer? 
SADE: Com relação aos exemplos que foram citados sobre a natureza que, inclusive, te perguntei 
se tu e Feuerbach, se identificavam, o que tens a dizer?   
SCHOPENHAUER: - -
natureza tem uma importância fundamental. No livro II

-
experiência. Por exemplo, montanhas altíssimas, penhascos, tempestades intensas, desertos, raios 
intensos tem um valor preciosíssimo na minha teoria estética. 
SADE: Por que, Schopenhauer? 
SCHOPENHAUER: No momento em que fazemos experiências e contemplamos montanhas 
altíssimas e tempestades intensas, naquele instante a Vontade é silenciada, e se aplaca quando nos 
elevamos acima dela. Essas experiências nos proporcionam um distanciamento momentâneo da 
Vontade e, consequentemente, do querer e do sofrer. Nessa somos nada diante do poder infinito da 
natureza sobre nós.  
SADE: A experiência te propicia medo ou prazer? 
SCHOPENHAUER: O conhecimento puro das idéias dos objetos. Mas na realidade prefiro o medo 
em vez do prazer. As sensações do medo nos distanciam temporariamente da Vontade. Quando 
sentimos medo, temos nessa experiência poder sobre a Vontade. Quando o medo se esvai no tempo, 
novamente somos servos da Vontade. 
SADE: Não acredito que Feuerbach busca a contemplação da natureza para fugir da Vontade. 
Acredito que: tanto eu como Feuerbach, buscamos unidade com a natureza, desejamos 
incondicionalmente o encontro apaixonado com ela, e não uma experiência de fuga da Vontade. 
Para nós; montanhas altíssimas, trovões zabumbando bilhões de trilhões de partículas de água, 
relâmpagos agudíssimos que chegam até a assustar Júpiter, nos propiciam paixões infinitíssimas. 
SCHOPENHAUER: Que tal agora o passeio a barco? 
SADE: 
experiência sensível e ao mesmo tempo teórica, quando chegarmos à aldeia. Já estás preparado, 
Schopenhauer? 
SCHOPENHAUER: Sim, claro, Sade. Vamos Atma partir? 
ATMA: Uau! Uau! Uau! 
SADE: Queres que te ajudes minha alma cósmica? 
SCHOPENHAUER: Sade! Sade! Sade! 
SADE: Temos que percorrer alguns quilômetros para chegar até a aldeia.  Verás belíssimas 

-

em sabe, até tempestades! 
SCHOPENHAUER: Podemos partir? 
SADE: Schopenhauer, por favor, segura o teu remo. 
SCHOPENAHEUR: E o remo de Atma? 
SADE: Não te preocupas, da minha alma cósmica cuido eu! 
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SCHOPENHAUER: Plef! Plef! Plef! 
SADE: Pára! Pára! Pára Atma. Não o maltrata! Schopenhauer está profundamente nervoso.  
SCHOPENHAUER: Sade, vamos acabar de uma vez por todas com esses conflitos? Peço-te 
profundamente que deixes Atma em paz. 
SADE: Tudo bem, Schopenhauer. Vamos navegar e nos deliciarmos de uma belíssima -

-sublime. 
SCHOPENHAUER: Esse rio, é de uma beleza exuberante. É o espaço adequado para uma 

-
! A descida suave da água por entre as brechas 

das montanhas, a espuma deliciando os olhares humanos sedentos de desejos em contemplar a 
natureza. 
SADE: Interessante, da maneira como falas da natureza, parece-me que também estás a serviço da 
Vontade.  
SCHOPENHAUER: Uma coisa é reconhecer a infinitude da natureza sobre a nossa existência, 
outra é se submeter à Vontade. Quando estou descrevendo o regato, não são as suas propriedades 

-  está por trás do regato. 
SADE: Não entendi!  
SCHOPENHAUER: A descida da água por entre as brechas das montanhas, nada mais representa 
que o poder da gravidade. Quando contemplo o regato me coloco acima do princípio de razão nas 
suas múltiplas modalidades, isto é, quando realizo a experiência, elevo-me acima do espaço, do 
tempo e da causalidade. A gravidade, Sade, é uma idéia eterna, ou seja, os múltiplos regatos 
passarão pelo Eterno Retorno da natureza que é posto pela Vontade, mas, enquanto os regatos 
nascem e perecem, a sua idéia é eterna. 
SADE: -
momentânea do espaço e do tempo, profundos causadores de sofrimentos em teu ser. Eu, 
Schopenhauer, particularmente, abraçaria descomunalmente a espuma da água, as suas múltiplas 
propriedades físicas e as sentiria com todo o ardor. 
SCHOPENHAUER: Estás a serviço da Vontade. Como não poderia sentir tal experiência 
ardentemente!  
SADE: Não estou a serviço da Vontade, mas sim, vivendo intensamente uma experiência de 
afirmação da vida. Esse regato para mim, causa-me profundas fantasias em meu ser, daquele regato 
que estamos observando agora, me sinto em unidade com a natureza.  
SCHOPENHAUER: Quantos regatos surgiram e desapareceram no Eterno Retorno, Sade, mas a 
sua substância, essência ou idéia continua perfeita, imutável. Percebemos que a gravidade é o 

idéia da gravidade, o que seria des
profundíssima? 
SADE Essa experiência em mim, culmina no ápice do êxtase, enquanto a tua  culmina no ápice da 
negação do êxtase como fuga da Vontade. 
SCHOPENHAUER: Quem disse que a experiência do êxtase só pode ser realizada com a 
experiência da afirmação da Vontade? A experiência do êxtase, culmina na experiência da idéia. Na 
idéia, sou sujeito puro que conhece, nela, culmino na sublimidade da natureza. Por outro lado, na 

-  gravidade, que é a idéia mais imperfeita, começo a desprender-me da 
Vontade e, consequentemente, do Véu de Maia. Na relação do sujeito puro que conhece com a 

- s 
que o Véu de Maia impõe. Que ilusões? As ilusões de permanecer submetido ao princípio de razão. 
Rasgar o Véu de Maia implica se colocar acima das ilusões do espaço e do tempo. Não será no 
espaço e no tempo que somos dia a dia atormentados pelo eterno retorno?   
SADE: Estamos vendo os regatos, mas ainda não consigo perceber a sua idéia. 
SCHOPENHAUER: A idéia será perceptível pela experiência da intuição pura. Como servo das 
paixões, como poderá perceber a idéia de regato? Os múltiplos regatos que fazemos experiência 
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constituem fenômenos de uma idéia única. Agora que estamos começando a desfrutar desse 
-

algum tempo para suprimirmos o princípio de razão, ou seja, estamos navegando no espaço e no 
tempo e, claro na causalidade, somos fenômenos entre outros fenômenos, mas, a partir da 
experiência ex-tética podemos atingir a idéia e, consequentemente, o êxtase. 
SADE: Não pretendo colocar-me acima do princípio de razão. Não vejo nenhum sentido em me 
elevar acima do espaço e do tempo, o espaço e o tempo são formas naturais dos desejos. Por mais 
que nos elevamos acima dos desejos e fantasias, não conseguimos suprimir o espaço e o tempo, que 
são propriedades fundamentais das fantasias. No espaço localizo a paixão, no tempo vivo 
sucessivamente a paixão. Por que me transportar para a idéia de desejo, de paixão, de fantasia, de 

-
tét
dores do mundo. 
SCHOPENHAUER: E como pelas fantasias, paixões, desejos e prazeres conseguimos suprimir as 
dores do mundo? 
SADE: Não vejo por que suprimir a dor. A dor é um sentimento de afirmação da vida que deve ser 
vivida intensamente com todos os sofrimentos. 
SCHOPENHAUER: 
convida à contemplação. Infinitas espécies de plantas, frutas, animais de várias espécies nos excita a 
contemplação de suas idéias. 
SADE: Estás vendo aquele cão à frente, deliciando de um prazeroso banho? 
SCHOPENHAUER: Aonde, Sade? 
SADE: Ali, Schopenhauer, ali próximo daquele lago, onde gansos, patos se confundem com o lago. 
SCHOPENHAUER: Sim, agora estou vendo perfeitamente. 
SADE: Então, Schopenhauer, qual a diferença entre aquele cão e o teu querido Atma? 
SCHOPENHAUER: São dois cães de cores diferentes que vivem no espaço e no tempo como 
fenômenos, eis a diferença, mas o que identifica o meu querido Atma com aquele cão que estamos 
vendo agora, é a idéia de cão que é eterna e imutável. Nasce um cão, morre um cão, mas a sua idéia 
continua. Não há diferença do ponto de vista da idéia entre o Atma e todos os cães que, no eterno 
retorno, antecederam ao meu eterno Atma. 
SADE: E quanto aos gansos, patos, lebres, cobras, focas, mulheres ou vacas? 
SCHOPENHAUER: Não há nenhuma diferença, todos são fenômenos  que possuem a sua idéia. 
SADE: Desejas fundamentar alguma questão sobre a mulher? 
SCHOPENHAUER: Deixemos isso para mais adiante, ou quem sabe, mais tarde quando 
encontrarmos Pier Paolo Pasolini e Theodor W. Adorno. 
SADE: Nem sobre a sua idéia? 
SCHOPENHAUER: Que idéia? 
SADE: A idéia, Schopenhauer! 
SCHOPENHAUER: Há! Há! Há! Sim, a idéia! Na hora certa discutiremos. Agora desejo continuar 

-
encontraremos objetos que nos chamem a atenção? 
SADE: Atma, por favor, rema mais para o lado esquerdo do rio, que mais à frente veremos algumas 
paisagens que não contemplamos. Esse rio culminará num altíssimo vale que às vezes sinto 
verdadeiros arrepios. Quanto ao vale, o medo maior está na idéia ou no fenômeno? 
SCHOPENHAUER: Nem vi ainda o vale, mas posso te adiantar que o medo maior está, com 
certeza, no fenômeno e não na idéia. A idéia não faz medo, na idéia atinjo um grau máximo de 
êxtase! 
SADE: Ah! É por isso que foges do fenômeno não é? Os fenômenos te causam terríveis terrores e 
tremores em tua sensi -

Fundamentarei. Somos dois pensadores clássicos em sentidos opostos quando escrevemos, mas 
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penso que o nosso trabalho se assemelha ao que chamas de idéia, porque um trabalho 
fundamentalmente clássico como o nosso, com todas as suas divergências, viajam por séculos e 
mais séculos sem abalar a sua idéia. A idéia continua fresca e intacta como se o tempo, espaço e 
causalidade, enfim, o princípio de razão não exercesse nenhuma força destrutiva sobre ela. 
SCHOPENHAUER: Concordo. Um trabalho clássico jamais é abalado em sua idéia, porque está 
acima do princípio de razão. Um trabalho propriamente clássico se torna fenômenos para os 
leitores, mas na realidade é idéia sempre fresca. Nascem leitores, morrem leitores, nascem 

continuamos; enquanto aqueles morrem na corrente incessante do Eterno Retorno e sucumbem num 
Eterno Desgosto porque não passam de meros fenômenos a serviço, não da Vontade, mas da 

Consegui! Se concordasse com a Filosofia da História, então diria: consegui realizar o meu plano! A 

Há! Há! Há! 
SADE: Atma, por favor, para mais à frente entre aquelas duas árvores que nos convidam a uma 
nova experiência.  
ATMA: Uau! Uau! Uau! 
SCHOPENHAUER: Não há nenhum perigo em descermos inconscientemente esse terrível vale?   
Estamos muito próximo de um monstruoso e descomunal abismo.                                                                                                                                                                            
SADE: Depende do Atma. Se navegar mais lentamente, mais suavemente, talvez não ocorra 
nenhum perigo. 
SCHOPENHAUER: Atma, por favor, reduz um pouco a velocidade, estás remando muito rápido, 
do contrário.... 
SADE: Tens razão. Atma está bastante deslumbrado com a Odisséia, e não está se preocupando 
com os perigos que podemos atravessar dentro do princípio de razão, do espaço, tempo e 
causalidade. Não pretendo jamais abdicar de viver, amar, gozar, deslumbrar, fantasiar, sofrer, fazer 
sofrer, ser também objeto de sofrimento, fora do princípio de razão. No princípio de razão é que 
vivo concretamente, Schopenhauer, o espaço e o tempo são duas dimensões ou regiões pelo qual 
flui toda a nossa existência.  
SCHOPENHAUER: -
entre princípio de razão e arte. A arte constitui a elevação-sublime-êxtase sobre o princípio de razão. 
Ora, o princípio de razão deverá se fundar sob a arte.  
SADE: Representas dentro da filosofia, o primeiro filósofo que tentou combater o princípio de 

- - -  
SCHOPENHAUER: Êxtase, Sade! Muito êxtase, Sade! Fico profundamente extasiado quando 

-  
SADE: E o corpo na experiência? 
SCHOPENHAUER: Que corpo, Sade? Por acaso tenho um, quando me encontro num estado 
extático? 
SADE: E as fantasias,? 
SCHOPENHAUER: Que fantasias, se os desejos estão silenciados pelo êxtase e na experiência 
estou acima do espaço e do tempo? Vamos percorrer um pouco mais à frente. Desejo contemplar a 
natureza e, consequentemente, a sua idéia mais próximo e extasiar-me com a sublimidade dos 
objetos.  
SADE: Pára Atma! Pára Atma! Pára! Pára! Pára! Vamos descer, Schopenhauer! O Atma 
enlouqueceu! (Sade gritando desesperado) 
SCHOPENHAUER: Calma, Atma! Calma, Atma! Calma! Calma! Calma! Rema mais rápido para 
o lado direito, do contrário desceremos nessa terrível catarata. Pára minha alma cósmica! Pára! 
SADE: Atma, minha deliciosa alma cósmica, por favor, em nome do seu Sade, pára de uma vez por 
todas! 
ATMA: Uau! Uau! Uau! 
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SCHOPENHAUER: Não entendo o que está acontecendo com o Atma? 
SADE: Schopenhauer, é melhor termos mais cuidado, do contrário... 
SCHOPENHAUER: Não achas mais prudente retornarmos a alcova e deixarmos a Odisséia para 
uma próxima vez? 
SADE: Schopenhauer, o tempo inteiro falavas de êxtase, sublime, idéia... E agora desejas silenciar 
a nossa deliciosa Odisséia! 
SCHOPENHAUER: -
quase descemos rio abaixo e por pouco não sucumbimos? 
SADE: Não, Schopenhauer, não esqueci, mas penso que tudo isso que ocorreu não é motivo para 

existe nessa floresta. 
SCHOPENHAUER: Atma, mais cuidado, por favor, não temos pressa, pode contemplar a 
pluralidade de cães que vivem no espaço e tempo dessa deliciosa floresta, pode até parar de remar 
um pouco e, se quiser, deixe que o barco siga inconscientemente, irracionalmente o seu curso. 
SADE: Com relação à catarata, o que inferes das suas idéias? 
SCHOPENAHUER: Ainda estou bastante assustado do quase incidente, que quase acontece no 
meio dessa belíssima floresta. Mas, vamos esquecer e continuar a nossa discussão acerca da 

- -me no ápice do êxtase-extético, quando contemplo as idéias da 
catarata. As idéias que correspondem a catarata são a gravidade e a fluidez. São idéias da matéria 

- ividade 
imediata da Vontade, aí me sinto em harmonia com a idéia eterna da matéria.  
SADE: Schopenhauer! Schopenhauer! Schopenhauer! Acreditas na idéia de imortalidade? (Sade 
gritando desesperadamente!) 
SCHOPENHAUER: Por quê? Que desespero! Acredito na idéia de matéria, o objeto pelo qual 
estamos discutindo. 
SADE: Se não acreditas, Schopenhauer, passa a acreditar agora, pois do contrário.... 
SCHOPENHAUER: Do contrário o quê Não estou compreendendo, sê mais objetivo. 
SADE: Vê Schopenhauer! Estamos há poucos metros da descida da catarata, morreremos todos. 
Atma deixou o barco seguir o seu curso natural, conforme a Vontade, cega, irracional e 
crudelíssima.  
SCHOPENHAUER: Vem Atma, morreremos juntos. Vem minha alma imortal. 
SADE: Já que vamos morrer mesmo, agora me contas o veneno que no início de nossa discussão 
tinhas para curar as dores do mundo? 
SCHOPENHAUER: Já estamos praticamente no túmulo e ainda lembras de cura para as dores do 
mundo? 
SADE: Satisfaz a minha última fantasia, o meu último desejo, a minha última vontade, já que 
fomos mesmo vencidos pela Vontade toda poderosa, não precisa mais me esconder a tua proposta 
de ir à televisão numa cadeia planetária apresentar ao mundo a tua idéia de salvação para a 
humanidade em conjunto! 
SCHOPENHAUER: Tens razão, Sade, já que não posso mais por em prática a minha idéia, visto 
que estamos morrendo em nome da idéia de gravidade e fluidez, só resta uma alternativa: revelar 
para ti e para o mundo inteiro que a minha proposta de resolver todo o problema da humanidade é 
por meio de uma única categoria, só ela pode nos livrar da terrível e cruel Vontade. Então, Sade, 
vou revelar agora planetariamente: --

reendo o que estou vendo 
agora.  Acreditas em milagres? 
SADE: Só no milagre do corpo e das fantasias humanas, só nos milagres dos desejos e da minha 
ex-deliciosíssima alcova cuja saudade avassala o meu pobre corpo. Que tristeza, Schopenhauer, 
estarmos tombando sob o domínio das idéias mais imperfeitas da Vontade! Espatifaremos-nos nas 
pedras, nossos corpos se quebrarão em pedaços, nossas clássicas cabeças se partirão ao meio. Vê, 
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luir da correnteza 
enfurecida nos aguardando para a morte? Já posso ver o teu corpo em pedaços sendo devorado pelas 
fenomênicas feras. Será que a idéia de fera não te salvarás desse macabro momento? Pobre Atma, 
também já posso ver a sua calda pendurada nas árvores ainda vivo sendo devorado pelos urubus, 
lentamente, sedentos de fome. Picada aqui, picada ali, picada aqui, picada ali, e o pobre Atma 
gritando, desesperadamente, por ti, sem poderes fazer absolutamente nada. Apenas chorará e 
tristemente lamentarás a sua terrível morte. 
SCHOPENHAUER: Também já posso ver o destino que a soberana Vontade te reservou, Sade. 
Descomunais dores te aguardam antes da morte, gritarás por mim e pelo Atma para fugir do espaço 
e tempo dolorosíssimo que a Vontade te mergulhará. Será disputado e devorado lentamente por 
terríveis piranhas, jacarés, crocodilos e cobras de todas as espécies, mosquitos venenosos picarão os 

enquanto a Vontade ficará te olhando lentamente, odiando-te e gargalhará da tua derrocada. O 
destino que te aguarda é monstruoso, Sade, sofrerás até o último instante. Gritarás, e a Vontade 
continuará dando terríveis gaitadas contemplando, sadicamente, a tua pobre morte. O teu destino 
será mais triste do que o de Penteu, porque terás tempo de morrer olhando de frente para a 
monstruosa Vontade. 
SADE: Já chega! Não me faze cair em desespero! 
SCHOPENHAUER: Ainda não estás desesperado? Então, é interessante que comeces a se 
desesperar, porque já estás quase chegando a hora de tombarmos. Se, por acaso, eu e Atma 
sobrevivermos, prestaremos muitas homenagens em nome da nossa amizade e, consequentemente, 
em nome dessa incomparável Odisséia. Farei em teu nome uma oração fúnebre e, com certeza, 
comporei uma marcha fúnebre para acompanhar o teu triste funeral. Preferes que saia da alcova? 
Queres escolher os convidados? Mas para que funeral, não é, Sade, se nada sobrará. Mas de 
qualquer forma mesmo que teu corpo não esteja presente, prestarei as devidas homenagens. 
SADE: Não te preocupas, se eu e Atma sobrevivermos, com certeza, cuidarei dele e no teu 
impossível sepultamento ou enterramento, também prestarei as devidas homenagens, não convidarei 

alunos, só convidarei as pessoas mais íntimas, apesar de tudo que me disseste agora a pouco. Em 
nome da nossa eterna amizade, também farei uma oração fúnebre em teu nome e pedirei alguém, 
que amas bastante para recitar a oração. Não poderá ser o Atma, porque dentre os convidados, 
alguém respeitosamente com toda a admiração que tem por ti, recitará a oração. Dentre dois, um 
terá o enorme prazer de orar por ti, poderá ser Hegel ou a tua querida mãe. 
SCHOPENHAUER: Há algo que desejo te falar: como estamos há poucos metros do precipício, 
talvez uns dois ou mesmo três metros próximos à morte, desejo antes de tombarmos, te propor algo: 
não desejas antes de sucumbir, que eu componha a tua oração fúnebre quase ainda em vida? Ora, 
pelo menos terás a liberdade de mudar algumas frases ou orações que não te causem nenhum prazer. 

últimas homenagens ao homem que em toda a sua vida foi o defensor categórico da Vontade, dos 
prazeres e dos desejos humanos. Para essa alma imortabilíssima a fantasia estava a serviço da 
senhora Vontade, e que essa magnânima alma soube vivê-la até o último resquício de prazer. Está 
tombando, mas felic  
SADE: Pára! Pára! Pára! Schopenhauer. Parece até que sobreviverás e só eu descerei e tombarei 
nessa terrível queda que, particularmente, prefiro cair de cima do Olimpo. Morrerás comigo e com a 
minha alma cósmica, não restará nenhum sobrevivente, prefiro que morramos todos juntos. Que tal 
compormos uma oração fúnebre para os três, simultaneamente? Uma frase aqui, outra frase ali, uma 
frase aqui, outra frase ali, até compormos a nossa própria morte, felicíssimos por termos vivido uma 
intensa experiência extética. 
SCHOPENHAUER: Concordo. O Atma pode começar com a primeira frase, em seguida, daremos 
seqüência a composição da oração fúnebre. Começa Atma, será a última vez que estaremos juntos, 
não balançarás mais a sua verdadeira calda, não desfrutarás dos meus infinitos carinhos que,em 
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vida, acompanhado de minha doce flauta, propiciei. 
ATMA: Uau! Uau! Uau! 
SADE: Bela frase Atma, continua.  
ATMA: Uau! Uau! Uau! 
SADE: Atma muda um pouco o tom, já repetiste a mesma frase por várias vezes! 
SCHOPENHAUER: Sade, de que servirá compormos uma oração fúnebre, se não estaremos 
juntos dos convidados para apreciá-la? Prefiro que sucumbamos sem nenhuma oração, basta apenas 
essa estética queda terrível que vivenciaremos agora.  
SADE: Estava apenas tentando tornar a nossa morte mais leve, mais suave, menos dolorosa. Que tal 
transformarmos a nossa quase morte, que não falta mais que um metro para tombarmos, numa 
experiência mais aristofânica? Podemos juntos aristofanizar as nossas últimas sensações num 
diálogo de três pontos... Que tal! Posso começar a indagar? 
SCHOPENHAUER: Sade, nesse instante Aristófanes não passa pela minha cabeça, a morte é algo 
seriíssimo, e, no entanto, ainda estás tentando transformá-la em algo simples. Não estás vendo 
aquelas pedras agudíssimas confeccionadas pelas mãos da Vontade para nos desfigurar? Também 
não estás vendo aqueles urubus sedentos pelo pobre Atma só aguardando a sua dolorosa queda? 
Não, Sade, vamos esquecer Aristófanes, prefiro tombar em bemol, um tom triste pode nos propiciar 
uma dose maior de realismo nesse instante dolorosíssimo. Sustenido excita profundamente os 
desejos mais íntimos da Vontade, mas há outra questão: a experiência do sustenido deixa a Vontade 
mais alegre acerca da nossa terrível morte, pode tornar impossível qualquer possibilidade de que um 
dos três possa vir a sobreviver. Prefiro morrer em bemol. 
SADE: Prefiro morrer em sustenido, pelo menos morro sorrindo, expressando gargalhadas infinitas 
contra a Vontade. A experiência da alegria me possibilita recordações infinitíssimas nos momentos 
mais intensos e prazerosos na alcova.  
SCHOPENHAUER: Não estás na alcova, mas assim, num barco que após poucos segundos 
descerá nessa infinita catarata, e nem mesmo a memória ou qualquer tipo de lembrança restará. Só 
muita tristeza e três defuntos expostos à crudelíssima ironia dos vivos e dos nossos mais íntimos 
inimigos. Prefiro ser devorado pelas feras a ser apreciado por Hegel. 
SADE: Estás vendo o que estou vendo? 
SCHOPENHAUER: Não estou vendo absolutamente nada diante de mim, só a morte de braços 
abertos nos aguardando.  
SADE: Ali, Schopenhauer! Ali sentados naquela árvore com uma bíblia na mão. Será que estou 
delirando? Não sei se o que estou vendo é uma idéia ou um fenômeno ou mesmo uma idéia-
fenômeno. Estamos num espaço tão distante que penso que realmente é um delírio.   
SCHOPENHAUER: Agora estou vendo, não é delírio, Sade. Ali temos a presença da idéia e do 
fenômeno. Penso ser Tomás de Aquino e Agostinho. Estão morrendo de gargalhar apontando para 
nós. Que ironia, rir do sucumbir de outro filósofo, Sade. 
SADE: Eu nunca me iludi com a maioria dos padres, Schopenhauer, na realidade, não valem nada, 
preferiria que fosse Lúcifer! Mas o que fazem por aqui, se o cristianismo nunca foi um admirador 
da natureza? 
SCHOPENHAUER: Quem disse que vieram admirar a natureza? Vieram sim, ironicamente, 
contemplar a nossa morte... Estás vendo aquela bíblia horrorosa na mão de Agostinho? 
SADE: Sim, claro que estou vendo.. 
SCHOPENHAUER: Pois bem, aquela bíblia na mão irônica de Agostinho tem como finalidade 
orar por nós e pedir que nos arrependamos. 
SADE: Arrepender-nos de ter vivido? Se a vida para Agostinho e Tomás de Aquino representa 
culpa ou erro, para mim, representa desejos, fantasias e prazeres. 
SCHOPENHAUER: Vê, independente da nossa vontade estão orando por nós. Que cruel e 
autoritário Agostinho! Sequer perguntou se realmente desejamos orações antes da morte. 
SADE: Prefiro a oração fúnebre que estávamos quase terminando de compor, em vez de uma 
oração teológica a serviço do nada. 
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SCHOPENHAUER: 
o barco tombe logo de uma vez por todas e acabe logo com o nosso doloroso suplício. 
SADE: Atma, por favor, pára de olhar para Tomás de Aquino e Agostinho, se fosse pelo menos para 
mordê-los, eu ainda concordaria. 
ATMA: Uau! Uau! Uau! 
SADE: Esquece minha alma cósmica. Não temos mais tempo. Sucumbiremos agora. Se Luciano 
estivesse aqui, com certeza, daria pelo menos algumas cuspidas na cara de Tomás de Aquino e do 
terrível Agostinho. Schopenhauer, se o Atma conseguisse conduzir o barco um pouquinho mais para 
à direita, eu mesmo daria umas três ou quatro cuspidas na cara deles. 
SCHOPENHAUER: Ainda não percebeste que não temos nenhum domínio sobre o princípio de 
razão? Daqui já posso ver a minha lápide e também a triste lápide canina do pobre Atma.  
SADE: 
Atma. 
SCHOPENHAUER: Sade! Sade! Sade! 
SADE: O que há, Schopenhauer? Esqueceste que represento o estado de natureza? Vem, Atma, 
prepara os teus dedinhos que antes de tombarmos, realizaremos algumas façanhas. Dá-me a tua 
mãozinha! Certo! Isso mesmo. Levanta mais um pouco esse dedinho do meio, isso, Atma! Agora 
Atma! Ha! Ha! Ha! Vê, Atma, o lixo medieval está apontando para nós! Novamente, vamos ironizá-
los até o último fio de vida que nos resta!  
SCHOPENHAUER: Há uma questão que também não estou compreendendo. Não achas que, 
simplesmente, com a ponta do crucifixo que Tomás de Aquino segura na mão, não poderia nos 
salvar dessa horrorosa queda que nenhum matemático conseguiria jamais calcular a altura que 
cairemos quase agora? 
SADE: Schopenhauer, já falei que padre não presta, por que nos salvaria? Claro que deseja a nossa 
morte, não para de gargalhar. Atma, por favor, me empresta o teu remo, talvez daqui eu não erre.  
SCHOPENHAUER: Estás enlouquecendo? Não percebes que sem remo fica ainda mais 
complicado o nosso impossível resgate.  
SADE: Scho
alguns indivíduos, quem sabe, para nos resgatar! Aquele indivíduo não me é estranho. 
SCHOPENHAUER: Qual? 
SADE: Aquele, Schopenhauer, que está chegando primeiro e que acaba de cumprimentar Tomás de 
Aquino. 
SCHOPENHAUER: Não consigo vê-lo! 
SADE: Não estou acreditando no que estou vendo. Não acredito que ele será capaz de tamanha 
crueldade. Vê, Schopenhauer é Mozart. 
SCHOPENHAUER: O que Mozart faria numa floresta tão distante? Vieram numa carruagem mais 
três depois de Mozart. 
SADE: Não estás desconfiando absolutamente de nada ainda? Pois bem, vou te explicar: Mozart 
está preparando o piano para tocar uma marcha fúnebre para comemorar a nossa triste morte. 
SCHOPENHAUER: Tenho uma profunda admiração por Mozart. Não acredito que seja capaz de 
comemorar a nossa morte.  
SADE: E por que não, Schopenhauer? Não sabe o que está fazendo aqui. Foi simplesmente 
manipulado por Tomás de Aquino e Agostinho, que sempre me detestaram. Bach e Beethoven 
também acabam de descer da carruagem, estão os três dialogando. Parece-me que organizarão uma 
orquestra fúnebre para tocar a nossa dor. Schopenhauer, não consigo mais olhar para Tomás de 
Aquino e Agostinho, não param um minuto de gargalhar. Vê, eles já deram sinal a Mozart, Bach e 
Beethoven para começarem a tocar. Que crueldade, nós à beira do túmulo e eles alegremente se 
divertindo com a nossa morte! 
SCHOPENHAUER: Vê, Sade, começaram a tocar a nossa morte. Que horror! Que marcha triste.  
SADE: A nossa única saída será ouvi-la, degustá-la e, logo em seguida, descermos catarata abaixo. 
O que estamos vendo é só o começo da crueldade, não percebeste mais dois indivíduos que acabam 
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de desembarcar da segunda carruagem e logo se dirigiram para outra árvore vizinha? Vê, estão se 
balançando e morrendo de rir de nós. Eu não acredito, Schopenhauer! Eu não acredito! Galho pra 
cá, galho pra lá, galho pra cá, galho pra lá! Os dois se balançando e gargalhando num tom mais alto 
do que a marcha fúnebre que os três estão tocando.  
SCHOPENHAUER: Sade, me diz logo de uma vez por todas quem estás vendo, risonhamente, se 
divertindo nos galhos, apontando sarcasticamente para nós? 
SADE: Não fica triste, Schopenhauer, simplesmente, a tua queridíssima mãe e um grandiosíssimo 
amigo teu, Hegel. Olha mais um pouco para cima que verás. 
SCHOPENHAUER: Sim, estou vendo! Hegel está segurando aquele livrinho mentiroso de 
filosofia da história na mão.  
SADE: Não queres antes de tombar discutir acerca da tua crítica à filosofia da história, que antes de 
Giacomo Leopardi e Nietzsche já havias fundamentado? 
SCHOPENHAUER: Ainda estávamos discutindo sobre extética, e não teremos tempo de concluir 
a nossa discussão. Polemizar acerca da filosofia da história seria a nossa próxima discussão depois 
que tivéssemos concluído tudo sobre a experiência extética. 
SADE: Não queria te falar, mas já que estamos aqui com o pé, as mãos, todo o corpo na cova, 

que entraste, pedi que ela saísse por trás para evitar um confronto desagradável entre os dois. 
SCHOPENHAUER: Se não ocorreu na alcova, poderá ocorrer agora. Vê, como me olha. Nunca 
esqueci daquele olho fúnebre, obscuro e cruel que ela sempre carregou no rosto. Vê, está com o 
Mundo como Vontade e Representação nas mãos e, com certeza, me causará nesse instante, 
morrendo mesmo, a sua última crueldade. Que crueldade! Acaba de lançar dentro do o rio o meu 
Mundo como Vontade e Representação. Até compreendo, Sade, porque nunca conheceu 
absolutamente nada de filosofia. Por outro lado, está me agredindo, expondo aquele livrinho de 
filosofia da história de Hegel. 
SADE: Acalme-te, Schopenhauer, não adianta ficares furioso, ela está apenas se divertindo com a 
tua derrocada. 
SCHOPENHAUER: Desejo, profundamente, que aquele galho em que os dois estão sentados se 
divertindo com a nossa morte, quebre ao meio e os dois caiam dentro do rio e desçam catarata 
abaixo se despedaçando literalmente. Eu não estou mais suportando ouvir essa terrível marcha, 
parece até mais doloroso do que a queda da catarata. 
SADE: Degusta, Schopenhauer! Degusta!  
SCHOPENHAUER: Quanto de tempo ainda temos? 
SADE: Que tempo? A sucessão sucumbiu, já não existe mais tempo e nem mesmo espaço, estamos 
mortos. Pelo que estou percebendo a tua querida mãe não tem por ti o mínimo de piedade numa 
ocasião tão dolorosa. Nunca vi madame Schopenhauer gargalhar de tanta alegria. Pelo que posso 
perceber, representas um peso enorme na vida da tua mãe. 
SCHOPENHAUER: Que peso, Sade! Que culpa tenho se ela não pode me compreender, tenho um 
verdadeiro ódio dela. Por várias vezes já pensei até em assassiná-la de uma forma crudelíssima. 
SADE: E por que não o fez? 
SCHOPENHAUER: Para não contradizer a minha teoria. Sou o filósofo que mais escreveu acerca 
da Vontade e dos impulsos destrutivos oriundos dela. Seria uma contradição, um filósofo que tenta 
combater a Vontade e num dos seus instantes de cólera, se ponha a serviço dela realizando os seus 
desígnios.  
SADE: Agora compreendo a tua posição, será mais interessante esquecê-la de uma vez por todas. 
SCHOPENHAUER: Como explicas a relação entre os padres e a arte? Os padres objetivam 
alguma tipologia acerca da experiência extética? 
SADE: É humanamente impossível dissociar a arte dos sentidos. Como poderá a grande maioria 
dos padres terem sensibilidade pra arte, se os sentidos estão amortecidos e reprimidos. Padre, 
Schopenhauer, tem sensibilidade em demasia para praticar maldade, nisso eles são especialistas! 
SCHOPENHAUER: Tens uma verdadeira indignação por padres, não é? 
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SADE: E por que não teria? Sou o estado de natureza! 
SCHOPENHAUER: Podes, a partir de uma frase densa conceituar o que compreendes por estado 
de natureza? 
SADE: Claro que sim. Estado de natureza para mim, quer dizer: vontade irrestrita, prazer irrestrito, 
fantasia irrestrita, desejo irrestrito e vida irrestrita. Não achas que devemos depois de todo esse 
deboche que estão praticando contra nós, gritarmos? 
SCHOPENHAUER: Para cada grito, receberemos uma gargalhada em troca. Mas de qualquer 
maneira tens razão. Vamos tentar uma só vez, e logo em seguida vestirmos a mortalha. 
SADE: Prepara a tua mortalha minha alma cósmica! 
ATMA: Uau! Uau! Uau! 
SADE: Schopenhauer, podes se quiser gritar: mamãe! Mamãe! Mamãe! Há! Ha! Há! 
SCHOPENHAUER: Respeita a minha dor!  
SADE: Desculpa-me! Vamos gritar os três num acorde só.  
SADE: Atma, um tom mais alto, por favor. Isso Atma! 
SCHOPENHAUER: Viste como devolveram os nossos gritos de suplícios? Para cada grito, 
Mozart, Bach e Beethoven tocam com maior intensidade à nossa trágica marcha fúnebre. 
SADE: Vê, Schopenhauer, a tua queridíssima mãe parece que compreendeu de uma vez por toda as 
nossas dores. Ela está gritando, desesperadamente. 
SCHOPENHAUER: O que ela está dizendo? Deseja nos resgatar dessa terrível morte? 
SADE: Logo percebi que não era nenhuma tentativa de resgate, mas sim, deboche e mais deboche, 
contigo. Ouve.. 
MADAME SCHOPENHAUER: Misantropo! Misantropo! Misantropo! Ha! Ha! Ha! Misantropo! 
Misantropo! Misantropo! Ha! Ha! Ha! 
SADE: Tens alguma relação com a misantropia? Parece-me que a tua mãe compreende a tua vida 
como um eterno mal estar, por acaso culpas a Vontade por tuas dores? 
SCHOPENHAUER: 
subjetivas, mas sim, das dores do mundo. 
SADE: Então, por que tua mãe insiste em acusar-te de misantropo? E por que não para de rir um 
segundo? 
SCHOPENHAUER: Apenas está desejando me atormentar, sempre foi a serviço da Vontade.  
SADE: Olha para cima, o tempo está escurecendo, parece-me que estão se formando enormes 
nuvens negras. A Vontade está preparando mais uma dose de terror em nossas vidas. 
SCHOPENHAUER: Sade, tens horas? 
SADE: Não, mas posso perceber pela fenomênica da floresta, Schopenhauer. Hoje é Domingo, 
parece-me que entre 17h00min e 17h30min da tarde. Que horário macabro que a Vontade encontrou 
para nos afundar! Sucumbir domingo à tarde com trovões horríveis, rasgando a floresta. Júpiter sem 
piedade cortando árvores e lançando sobre nós, uma tempestade terrível com ventos uivando os 
nossos ouvidos, e sem falar da marcha fúnebre que não para de tocar. A sensação que tenho agora é 
de um terrível medo. 
SCHOPENHAUER: Já havias dito que a experiência do medo silencia momentaneamente a 
Vontade. O medo é uma sensação de conservação da espécie, prefiro o medo a ter que enfrentar a 
fúria da Vontade. 
SADE:  
SCHOPENHAUER: Sade, lembras quando me propôs antes de nos afundar na morte, de 
brincarmos um pouco a partir de três pontos, ludicamente, numa experiência, aristofânica? 
SADE: Sim, Schopenhauer, mais o que tem Aristófanes  com relação a tua megera? 
SCHOPENHAUER: 
mulheres e multiplica por bilhões de trilhões de vezes as pornografias aristofânicas e lança sobre a 
megera! 
SADE: Nesse caso estás a serviço da Vontade quando invoca minha alma mais próxima para 
tamanha pu...! 
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SCHOPENHAUER: Penso que tudo isso que está acontecendo conosco, não passa de uma viagem 
dentro do meu Mundo como Vontade e Representação. 
SADE: Como viagem! Não estás ouvindo o furor dos trovões rasgando os nossos ouvidos, árvores 
tombando de todos os lados na floresta, relâmpagos seguidos de terríveis raios, o volume da água 
subindo rapidamente e, consequentemente, a sua velocidade, o barco começa a despedaçar, Mozart 
tocando o seu piano cada vez mais enfurecido e nossos corpos se degenerando num frio tão intenso 
que eu desejo morrer agora! Schopenhauer, que tal pensarmos no suicídio como a única 
possibilidade de acalentar as nossas dores? 
SCHOPENHAUER: Suicídio não, Sade, temos que suportar a dor até os últimos segundos que nos 

por  
SADE: Estou apenas brincando, não é possível para quem vive a experiência do estado de natureza, 
imaginar, fantasiar e desejar o suicídio. Schopenhauer, pediste-me de uma forma densa que 
conceituasse para ti o estado de natureza, então te peço que também de uma forma densa me 
conceitue o suicídio em uma frase. 
SCHOPENHAUER: O suicídio é nada mais nada menos que desejos não realizados. 
SADE: Schopenhauer, a maior parte de nossas vidas é inconsciente? Isto é, confundimos a ilusão 
com a realidade? 
SCHOPENHAUER: Não há necessidade de respostas, conheces bem o estado de natureza. 
SADE: Mozart está acenando com a mão, parece-me que agora compreenderam tudo, não estavam 
conscientes das dores que estavam nos causando tocando aquela horrorosa marcha fúnebre. 
SCHOPENHAUER: Sade, parece-me que não compreendeste absolutamente nada. Mozart, 
simplesmente, está perguntando se estamos degustando, porque começará tudo novamente e me 
parece que só deixarão de tocar à meia noite. 
SADE: O quê? Não! Desculpa-me, mas agora ocorrerá suicídio, sim, não suporto mais, prefiro me 
suicidar, agora. 
SCHOPENHAUER: Calma Sade! Calma! Calma! 
SADE: Solta-me, Schopenhauer, vou me afundar no nada. 
SCHOPENHAUER: Atma, faze alguma coisa! 
ATMA: Uau! Uau! Uau! 
SADE: Vem minha alma cósmica, morreremos juntos.  
SCHOPENHAUER: O Atma não, Sade, deixa-o em paz! 
SADE: Solta-me, Schopenhauer! Solta-me! 
SCHOPENHAUER: Que loucura, Sade, volta para o barco! Lembra-te das deliciosas experiências 
que vive  
SADE: 
me afundar no suicídio! 
SCHOPENHAUER: , ou voltas novamente 
para o barco e sucumbimos juntos ou do contrário comporei uma marcha fúnebre vocalizada por 
uma oração fúnebre. Que morte original! Nenhum mortal teve uma morte tão desejada assim. 
Imagina, Mozart no piano do outro lado do rio, e eu do lado da fúnebre morte orando poeticamente 
a tua dor, acompanhada pela doce flauta de Atma! Vem, Sade, de uma vez por todas, segura agora 
no meu remo e puxa, do contrário... 
SADE: Schopenhauer, és muito autoritário. 
SCHOPENHAUER: Já estás numa lápide arquitetada, aquaticamente, por Tales de Mileto, o 
grande filósofo da água. Atualizadíssimo! Enquanto houver água no planeta, haverá Tales. A tua 
lápide é belíssima, desenhos de peixes espalhados por todos os lados, águas marinhas formam a tua 
cabeleira que ap
peixes.  
SADE: Bulu! Bulu! Bulu! Bulu! Bulu! Bulu! 
SCHOPENHAUER: Bulu o quê, Sade! 
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SADE: Schopenbulu! Bulu! Bulu! 
SCHOPENHAUER: Não estou compreendendo a tua linguagem, estás Atma? 
ATMA: Uau! Uau! Uau! 
SCHOPENHAUER: Claro que concorda comigo, Atma! Agora acenarei para Mozart e juntos 
começaremos a compor a tua aquática marcha fúnebre e a tua belíssima oração fúnebre. Faremos 
juntos a maior oração depois de Tucídides. Ficarás encantado com tantos elogios que te prestarei 
ainda em vida. Isso é um verdadeiro privilégio, sucumbir ouvindo música e deliciosas frases em teu 
nome. Mozart! Mozart! Mozart! (Schopenhauer gritando desesperadamente) 
MOZART: Diz-me, Schopenhauer! 
SCHOPENHAUER: Temos presente, Mozart, uma aquática morte, desejo que juntos façamos uma 
fúnebre marcha e uma tristíssima oração acompanhada da marcha para um grandessíssimo amigo 
que estimo do fundo de minha alma cósmica. (Schopenhauer gritando) 
MOZART: Para quem vamos compor essa terrível marcha? (Mozart também gritando) 
SCHOPENHAUER: Já falei, para um grande amigo, ou seja, Marquês de Sade. 
MOZART: Schopenhauer, não sabia que Sade havia morrido, pensei que estivesse na alcova 
vivendo suas deliciosas experiências nupciais. (Mozart também gritando) 
SCHOPENHAUER: Quem disse que Sade tombou? Sade ainda está tombando, por isso, desejo 
realizar um desejo original, e ninguém melhor que tu, Mozart, fará esse grandioso empreendimento. 
Enquanto tocas, eu oro do lado de cá, pois também não falta muito para que eu também venha a 
tombar com o meu imortal Atma. Como não sou músico e desejo que o ritmo da marcha saia 
conforme as minhas sensações, desejo ouvi-la intensamente. Utilizarei uma técnica subjetiva e a 
partir daí tu interpretas, Mozart? 
MOZART: Entendi, Schopenhauer. Pode começar. (Mozart gritando) 
SCHOPENHAUER: Como hoje é domingo e um terrível dia para sucumbir, desejo que a primeira 
nota expresse um domingo à tarde entre 17h00min e 17h30min horas, com terríveis trovoadas, 
relâmpagos e raios. Onde nessa nota, possas descer no que o humano tem de mais triste, tenebroso e 
covarde; onde o seu pedantismo não significa nada diante do poder monstruoso da natureza. Desejo 
um som esquisitíssimo, macabro e sombrio. Quero que Sade tombe, porém, homenageado por mim, 
por ti e pelo queridíssimo Atma. Na segunda nota, desejo, Mozart, que possas intuir a morte de 
alguém muito querido que perdeste numa experiência terrível que chocou todo o planeta, e que na 
nota expresse o domingo multipl  
SADE: Bulu! Bulu! Bulu! Bulu! Schopenbulu! 
MOZART: Schopenhauer, sei que estou muito distante, e que só podemos nos comunicar mediante 
terríveis gritos, mas algo não compreendo: estou ouvindo muito distante um som que não consigo 
identificá-lo na escala musical, se eu pudesse expressar ou traduzir tal sonoridade, musicalmente, 
apenas posso dizer que parece alguém borbulhando em desespero. 
SCHOPENHAUER: Não te preocupas, Mozart foi apenas o Atma brincando antes de sucumbir 
tocando flauta com bolas de sabão. Pode continuar que faremos juntos a maior marcha fúnebre até 
hoje construída. Na terceira nota, desejo que expresses uma alternância, isto é, nas duas primeiras 
notas expressamos a tristeza dominical mediada por uma dor de morte descomunal. Agora, na 
terceira, desejo que expresses o ódio em sua forma mais vil,  leva essa nota até o mais odioso e 
cruel que existe num homem. Na quarta nota desejo uma tristeza falsa, vil, onde as lágrimas que 
escorrem nos rostos dos abutres que contemplam a morte do infeliz, nada mais nada menos 
expressem que uma alegria trêmula. Faze o instrumento tremer de falsidade, faze o instrumento 
chorar de alegria, e que os convidados olhem uns para os outros na suas mais altas dissimulações 
vis. Na quinta e última nota, expressa um adeus ao morto ainda mais pérfido, descrevendo o cair das 
flores no caixão, sufocando o morto de uma perfídia jamais imaginada e o perfume das flores com 
cheiro de um adeus desejado. Vai morto vai! Vai morto vai! Vai! Sucumbe logo de uma vez por 

gargalhando. Gargalhando! Gargalhando! Gargalhando sem parar. 
MOZART: Estás sentindo tudo isso em teu ser? Odeias tanto Sade assim, que gargalhará até o 
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último momento do tremular do caixão descendo na alvenaria da tristeza? As notas que propuseste 
expressam na escala musical o sentimento mais vil que existe nos mortais. Que loucura, 
Schopenhauer! Que loucura! (Mozart gritando). 
SCHOPENHAUER: Sade é o mais vil dos servos da Vontade! Esqueci-me de uma passagem 

essência, sensações pesadíssimas como a existência. No final da primeira nota, um Pum! No final 
da quarta nota, três puns, expressando; Vai! Vai! Vai! Na segunda nota um rasgar de puns rápidos se 
alternando com a nota, e na terceira nota, um pum alegre disfarçado de triste. No final da marcha 
quando o caixão estiver descendo na escuridão tumular, desejo que as notas se alternem com vários 
puns desejando expressar: desce infeliz! Desce infeliz! Desce logo, infeliz!  
MOZART: Não achas que essa marcha expressa muito mais um ódio subjetivo do que a morte de 
um indivíduo amado ou não amado, mas, um indivíduo? Uma marcha fúnebre expressa as dores do 
mundo de que tanto falas, mas agora estás te contradizendo, quando impõe o teu ódio pessoal contra 
o pobre Sade.  
SCHOPENHAUER: Não há, Mozart, nenhuma contradição em meu pensamento quando proponho 

personificação máxima. Nada melhor, Mozart, do que uma marcha fúnebre para silenciar a volúpia 
da Vontade por alguns instantes! (Schopenhauer gritando). Falta o passo fundamental, meu caro 
amigo, Mozart. O nosso próximo passo será a construção da oração fúnebre acompanhada dos 
instrumentos como unidade entre: música e oração. Pela música e a oração acompanharemos o 
cortejar e tremular do caixão pelas 
jogadas sobre o rosto do sombrio morto. Sei que o meu desejo não será satisfeito pela Vontade, pois 
também tombarei e não terei o infinitíssimo prazer de ver em prática essa genial marcha, fúnebre-
oração. De qualquer maneira, já intuí e vivi, esteticamente e subjetivamente, o prazer, mas morrerei 
frustrado. Mozart, se tiveres alguma idéia para enriquecermos a tragédia, concordarei 
profundamente contigo. 
MOZART: Ainda não estás satisfeito, Schopenhauer?  
SCHOPENHAUER: Não Mozart, se tiveres alguma outra idéia para afundarmos mais a marcha 
numa dor jamais imaginada, concordarei contigo. 
MOZART: Acredito que na escala musical, não encontrarei mais nenhuma possibilidade de 
afundarmos mais ainda a tristeza. 
SCHOPENHAUER: Tenho outra idéia! (Schopenhauer gritando) 
MOZART: Mais sofrimento? 
SCHOPENHAUER: A Odisséia está começando agora. Tem outra questão que desejo te falar: não 
farei agora a composição da oração fúnebre, mas sim, uma letra triste como prelúdio para oração 
que será pesadíssima. A letra que farei nada mais nada menos expressa que a busca de uma 
inspiração, para adiante compor a oração fúnebre-sadiana. 
MOZART: Antes da oração propriamente dita, ainda pretendes compor uma música tristíssima 
para, cada vez mais, excitar a tua crueldade contra o pobre Sade? 
SCHOPENHAUER: Isso mesmo, Mozart. Será uma prévia poesia simples, não poetarei só a quase 
morte de Sade, mas também a minha e a do pobre Atma. Ouve! ... 
 
 MINHA DOCE FLAUTA 
 
TOCA MINHA DOCE FLAUTA 
VOLUPIANDO MAIS E MAIS A MINHA VONTADE DE DOR 
TOCA MINHA DOCE FLAUTA 
O DESPEDAÇAR DOS NOSSOS CORPOS DESLIZANDO 
NESSA TRÁGICA DOR. 
 
O BARCO VAI, A MORTE VEM. 



93 
 

 
 

AS ÁRVORES TOMBAM E A VONTADE GARGALHA. 
O NADA AGUARDA O TOMBAR DO BARCO, 
DAQUI JÁ POSSO VER PEDRAS PONTIAGUDAS ME OLHANDO, 
A VONTADE COMO RIO ME ODIANDO, 
NUM MONISMO TÃO CRUEL, QUE DESEJO MORRER AGORA! 
 
TOCA MINHA TRISTE FLAUTA 
O MEU FÚNEBRE CORPO JÁ EM DECOMPOSIÇÃO, 
A MINHA CLÁSSICA ALMA SE AFUNDANDO NO NADA, 
E A VONTADE GARGALHANDO, GARGALHANDO, GARGALHANDO SEM PARAR... 
 
VONTADE CRUEL TE ODEIO 
O MEU DESEJO MAIOR É A TUA DECOMPOSIÇÃO, 
NÃO A MINHA. 
 
 
TOCA MINHA TRISTE FLAUTA 
A MORTE DO MEU ETERNO ATMA 
INGÊNUO, BRINCALHÃO E AMIGO! 
 
SORRIA, MINHA DOCE FLAUTA 
O SUCUMBIR DE SADE NAS GÉLIDAS ÁGUAS DO RIO, 
BORBULHANDO EM DESESPERO, ENQUANTO EU A CONTEMPLAR, 
SADICAMENTE, O SERVO VIL DA VONTADE, NUM DESEJO FUNESTO DE MORTE! 
   VAI! VAI! VAI! SADE, DESLIZA LOGO NESSA AQUÁTICA LÁPIDE 
QUE TALES TE FEZ COM MÃOS FRIAS DE UM ARTESÃO. 
 
OS PEIXES TE OLHAM ENFURECIDOS, 
O BARCO SE DISTANCIA E MOZART NO PIANO A TOCAR, A TUA MORTE SEM 
PARAR. 
 
SORRIA MINHA DOCE FLAUTA, 
O SUCUMBIR DO SERVO DA VONTADE, 
QUE FEZ DO DESEJO A RAIZ DA VIDA, 
QUE FEZ DO SUICÍDIO O MEDO DE VIVER 
QUE FEZ DA ALCOVA A MORADA DA VONTADE, 
 AGORA VAI VONTADE, FAZ DE SADE 
OBJETO DO ETERNO RETORNO. 
 
TOCA MINHA DOCE FLAUTA 
A MINHA MORTE GARGALHADA PELA MEGERA, 
COM O INIMIGO AO LADO ME OLHANDO, COM UM OLHAR FÚNEBRE, FRIO E 
SÁDICO, A SORRIR, O MEU SUCUMBIR, NA CATARATA EM DESESPERO! 
 
SORRIA MINHA DOCE FLAUTA 

 
CHORA MINHA DOCE FLAUTA 
A MINHA RESIGNADA DOR. 
TOCA MINHA DOCE FLAUTA, TOCA! 
 
MOZART: Que poesia triste! Sinto o teu desesperado ódio e medo da Vontade. O teu enorme 
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prazer na decomposição de Sade nas gélidas águas do rio.  
SCHOPENHAUER: A oração fúnebre que comporei para Sade será muito mais triste. Nessa 
oração mergulharei no que temos de mais horroroso e cruel, não terei o mínimo de piedade de Sade, 
procurarei externar o meu funesto e macabro ódio contra a Vontade. Quando olho para Sade vejo a 
Vontade com suas múltiplas artimanhas pronta a maquinar o seu próximo golpe. Vingar-me de Sade 
significa ao mesmo tempo me vingar da Vontade. 
MOZART: Schopenhauer, o que é aquilo? (Mozart gritando) 
SCHOPENHAUER: O quê, Mozart? 
MOZART: Aquilo, Schopenhauer! 
SCHOPENHAUER: Mozart, não estou acreditando! Sabes que nesse encontro ocorrerão muitas 
tragédias? 
MOZART: Não estou compreendendo ainda aonde queres chegar. O que estou vendo para ti é 
muito monstruoso? 
SCHOPENHAUER: Monstruosíssimo! Mais monstruoso do que tudo! 
MOZART: O que fazer? 
SCHOPENHAUER: O que fazer? O que matar ou o que morrer! 
MOZART: É tão cruel assim a tal ponto que não podemos dialogar? 
SCHOPENHAUER: Muito mais! 
MOZART: E agora?  
SCHOPENHAUER: Toca enquanto eu disfarço dialogando com ela. Cuidado para não ser iludido. 
Ela usará de vários disfarces para colocar-te contra mim, tentará a partir de ti, tornar mais fúnebre a 
minha dor com uma marcha terrível que só pelo primeiro acorde me afundarei na morte.   
MOZART: Mas, o que mais queres não é a morte? 
SCHOPENHAUER: Não a morte, mais a morte dos...! 
MOZART: A morte dos? ... Então como existirá arte se ela é o útero da primeira vida. Ou queres 
dizer que uma criança começa pelo senso comum e vai evoluindo para a razão? Não! A criança 
começa na arte e só depois de muitas surras e violências físico-morais terríveis, esquecem que 
foram artistas quando crianças, por isso é que existem poucos artistas, porque só alguns não 
abdicaram da primeira infância. Schopenhauer é possível agora dar-me uma aula de filosofia para 
que eu possa afinar melhor o meu instrumento? Sei lá, um máximo de êxtase contribuirá 
profundamente para a construção da marcha terribilíssima que se encontra no útero do imaginário, 
daqui a instantes na sucessão temporal, saltará alegríssima para o primeiro nascimento? 
SCHOPENHAUER: Mozart, só metamorfoseando um pouco a discussão, desejo que, 
funestamente, excite mais e mais a marcha, que deixes a Vontade suspensa, anestesiada. Que lindo, 
Mozart, olhar para a Vontade suspensa, enjaulada, possível de aniquilamento. 
MOZART: Sabes como agir na hora certa? 
SCHOPENHAUER: Como tentativa sim! Sabes bem o que temos que enfrentar? Talvez para ti 
seja também o aniquilamento das tuas malditas e malvadas sinfonias. 
MOZART: Schopenhauer, por mais triste que seja uma marcha fúnebre, ela sempre expressa a 

último acorde que a vida pode me propiciar numa experiência de dor, mas ao mesmo tempo se abre 
a possibilidade do prazer. A marcha fúnebre, Schopenhauer, não é a verdade sobre a morte de 
alguém, mas sim, a vida sinfonizada sobre a morte de alguém. Uma marcha fúnebre expressa para 
os viventes que o mundo tem um buraco fúnebre que ninguém gosta de olhar de frente.     
SCHOPENHAUER:  
MOZART: Apenas intui o terceiro livro. 
SCHOPENHAUER: O que dizes? 
MOZART: Não tenho um conhecimento profundo de filosofia, mas o que posso inferir é que se 
trata de um trabalho essencialmente denso em cada frase. O livro III possibilita aos artistas das 
diversas áreas possíveis a expansão da criatividade, visto que tratas a experiência extética num tom 
baixo, tentando silenciar a vontade. Não que os artistas desejem silenciar a Vontade. O terceiro livro 
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propicia uma experiência de conhecimento da Vontade e não como desejas, de renúncia contra a 
Vontade. 
 SCHOPENHAUER: Está se aproximando! Começa agora a tocar sem parar num tom que a deixe 
menos agressiva, enquanto isso tentarei dialogar seriamente com ela. 
MOZART: O que estamos vendo é a Vontade? 
SCHOPENHAUER: Ela mesma!  
MOZART: Não estou compreendendo! 
SCHOPENHAUER: O quê, Mozart? 
MOZART: Por que ela carrega sobre o corpo um manto enorme? Quando sacode o manto muda de 
imagens, essas imagens representam uma realidade ou uma ilusão? Não resta dúvida que são 
sedutoras. 
SCHOPENHAUER: Ninguém mais do que eu estudou a Vontade com maior profundidade, o que 
estás vendo não é um manto, mas sim, o Véu de Maia que a Vontade usa para iludir os homens no 
amor ou nos mais diversos interesses. 
MOZART: Não vejo possibilidades de reação frente ao poder da Vontade, sempre usará o Véu 
como forma de iludir os mortais. 
SCHOPENHAUER: Esqueceste que somos Vontade? 
MOZART: Claro que não, Schopenhauer! 
SCHOPENHAUER: Podemos estabelecer limites contra Vontade quando se manifesta nos 
homens, agora, quanto ao restante da natureza torna-se impossível qualquer possibilidade de reação. 
A Vontade está em todos os setores da natureza, já havia discutido com o quase falecido Sade. É a 
Vontade que tem interesse em dialogar comigo, porque sabe que a conheço profundamente.  
MOZART: Interessante! Estou vendo Bach tocando lindamente o seu harmonioso cravo. Que 
acordes maravilhosos, chegam até a me causar inveja! Que bela canção! Estou deslumbrado, 
Schopenhauer! 
SCHOPENHAUER: Bach não está mais aqui, o que estás vendo é a Vontade vestida do Véu de 
Maia como forma de Bach. 
MOZART: Que loucura, Schopenhauer! 
SCHOPENHAUER: Compreendeste agora o que quis inferir quando te revelei o ser íntimo da 
Vontade. 
MOZART: Agora compreendo! Que loucura! Novamente, está me desafiando a tocar com 
Beethoven! 
SCHOPENHAUER: Pela última vez, Mozart, sabes que Beethoven também não está mais aqui. 
Agora faze o seguinte: esquece as ilusões e seduções da Vontade e toca, do contrário... 
MOZART: Tudo bem, Schopenhauer. Começarei a tocar uma música tristíssima que talvez silencie 
a Vontade na sucessão temporal. 
SCHOPENHAUER: Mais triste do que tudo que existe. 
MOZART: Começarei agora. 
SCHOPENHAUER: Aguarda que irei ao encontro dela. 
MOZART: Interessante, ela é quem está vindo ao teu encontro. 
SCHOPENHAUER Engano, Mozart, ela está ali. 
MOZART: Ali onde? 
SCHOPENHAUER: Ali na descida da catarata, convidando-me a afundar-me na morte. O que 
estás vendo é apenas o Véu vazio. 
MOZART: Vazio não, Schopenhauer, estou vendo a tua queridíssima mãe envolvida no Véu 
morrendo de dá gargalhadas.  
SCHOPENHAUER: Engano, Mozart, a megera não está mais aqui. A utilização da megera como 
objeto tem como finalidade apenas me atormentar e usará de todos os recursos para isso. 
MOZART: Interessante, agora vejo Hegel. 
SCHOPENHAUER: Mozart, estás envolvido no Véu de Maia? 
MOZART: Não, Schopenhauer, estou apenas descrevendo imagens que os meus sentidos estão 
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captando. 
SCHOPENHAUER: Esquece as imagens, olha para o piano e toca a tua sinfonia! 
MOZART: Sim, claro. Ela está bem distante de ti. 
SCHOPENHAUER: Não, Mozart, ela está bem próxima de mim. 
MOZART: Penso que estou envolto do Véu de Maia, Schopenhauer, não consigo sentir o piano 
com os meus dedos, parece que outros dedos se apropriaram dos meus. 
SCHOPENHAUER: São os teus próprios dedos. Leva o piano à tristeza. Toca que a ilusão cessará. 
Ela está tentando te iludir para não tocar. Começaremos a dialogar, não para nunca de tocar, do 
contrário... 
MOZART: Começarei a tocar. Um momento! Estou novamente fazendo novas experiências com 
imagens ilusórias. 
SCHOPENHAUER: O que estás vendo dessa vez? 
MOZART: O que estou vendo é simplesmente, maravilhoso! Não para mim, mas para ti. 
SCHOPENHAUER: Fala de uma vez por todas, Mozart! O que estás vendo? 
MOZART: O teu enfim, reconhecimento. 
SCHOPENHAUER: Reconhecimento! 
MOZART: Sim, reconhecimento. Estou fazendo uma experiência belíssima, talvez sempre 
desejaste isso. Vejo um salão enorme repleto de alunos numa Universidade inteira te saudando e 

 
SCHOPENHAUER: Impossível, Mozart! 
MOZART: Impossível por quê, Schopenhauer? 
SCHOPENHAUER: O que estás vendo, novamente, é uma ilusão ou mesmo um delírio. 
MOZART: Delírio como, Schopenhauer? 
SCHOPENHAUER: O que estás vendo novamente é o Véu de Maia se expandindo cada vez mais. 
A Vontade está usando o Véu de Maia para cada vez mais expandir o Eterno Retorno. Poderá chegar 
um tempo em que a vida inteira se transforme num delírio. Aqueles alunos representam um desejo 
que sempre tive e a Vontade me negou. Agora estás novamente me atormentando. Olha novamente 
para o Véu. O que estás vendo? 
MOZART: Tens razão, Schopenhauer, era apenas uma fileira de árvores em forma de alunos.  
SCHOPENHAUER: Lembras daquelas experiências que fazíamos quando éramos crianças, 
quando olhávamos para a natureza e víamos a nossa própria imagem nas coisas? Ou quando 
olhávamos para o universo e projetávamos ou desenhávamos um mundo fantasioso que só existia 
em nós? A Vontade está brincando conosco, fazendo-nos lembrar das primeiras experiências que 
fazíamos quando nos relacionávamos com a natureza.  
MOZART: Então deseja nos tornar crianças? 
SCHOPENHAUER: Não. Achas que a Vontade te realizaria um desejo desses, Mozart? Claro que 
não. Apenas está sacudindo o Véu do Universo e criando imagens para dissimular o real. O que 
estás vendo é a natureza seguindo o seu curso. 
MOZART: Schopenhauer! Eu não acredito. Eu não acredito. Que tragédia! Que coisa mais 
dolorosa.  
SCHOPENHAUER: Mozart, que tragédia estás vendo dessa vez? 
MOZART: Ficarás triste para sempre. Que crueldade contra o pobre Atma que o estima mais que 
tudo.  
SCHOPENHAUER: Com o Atma não, Mozart! Nesse caso não polemizarei mais com a Vontade, 
irei agora mesmo à televisão comunicar para todo o planeta a minha proposta niilística de 
aniquilamento da Vontade. Comunicarei que a categoria fundamental de aniquilamento da Vontade 
é... 
MOZART: Vê, Schopenhauer, o pobre Atma borbulhando em desespero, gritando, 
desesperadamente por ti, na descida crudelíssima da catarata! Que dor! 
SCHOPENHAUER: Mozart, não me martiriza mais, não suporto a perda da minha eterna alma 
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cósmico-clássica.  
MOZART Que terrível, Schopenhauer! Descerá, irremediavelmente, agora. Que experiência 
dolorosa, Arthur! Está segurando na ponta do Véu, próximo de deslizar nos últimos fios do Véu da 
Ilusão. Schopenhauer, as teclas do piano estão trêmulas quando expressam os gritos de suplícios do 
infeliz Atma. Traduzindo numa linguagem humana, com todo antropomorfismo, só posso dizer que 
Atma está dolorosamente murmurando: Arthur! Arthur! Arthur! Que Uau! Uau! Uau, bemol, 
Schopenhauer! Nunca                                                                                                                                         
senti tamanha tristeza e dor. 
SCHOPENHAUER: Para acalentar as dores que estou vivendo e sentindo, toca uma música de 
despedida para o meu eterno Atma, antropomorficamente, expressando o meu adeus eterno com o 
coração fúnebre em dor! 
MOZART: Por que não compões uma oração fúnebre pela perda do teu eterníssimo Atma, 
enquanto isso a tocarei. 
SCHOPENHAUER: Tens razão, Mozart começarei a compô-la! 
MOZART: Não, aguarda mais um pouco. 
SCHOPENHAUER: Como, aguardar mais um pouco, Mozart? 
MOZART: Penso, que seja mais uma travessura da Vontade para te torturar? 
SCHOPENHAUER: Esqueceste que fui eu quem mais conheceu os disfarces do Véu da Vontade? 
MOZART: Sim, mas pode estar jogando contigo para te torturar. 
SCHOPENHAUER: O que estou percebendo é Atma desesperado e não uma ilusão. 
MOZART: Como distinguir entre a ilusão e a realidade? Será que, realmente, conheces todos os 
mecanismos da Vontade? 
SCHOPENHAUER: Prefiro não arriscar. Se for Atma e se sucumbir sem uma homenagem? 
Ficarei louco, prefiro não distinguir a ilusão da realidade, por isso criarei agora a oração fúnebre, 
enquanto isso a tocarás. 
MOZART: Concordo contigo. Atma por ser eterno, merece também uma marcha e uma oração 
fúnebre clássico-  
SCHOPENHAUER: Pedirei-te algo: faze toda a melodia diferente daquela do servo da Vontade 
que compúnhamos. Não suporto imaginar a presença de Sade, melodicamente, associada ao clássico 
Atma. 
MOZART: Queres me ensinar a tocar? (Mozart enfurecido) 
SCHOPENHAUER: Desculpa-me, Mozart, não quis te ofender, estou desesperado. Mais uma vez 
desculpa-me, por favor, Mozart. Começa a tocar.  
 
ORAÇÃO FÚNEBRE DE ATMA 
 
SCHOPENHAUER: Para mim, é uma descomunal satisfação, orar por quem em vida, representou 
a idéia metafísica de todos os cães. Eterno Atma, não sucumbirá, não tombará na torrente 
monstruosa do eterno retorno, pois Atma, agora, quase falecido, quase decomposto; contribuiu, 
inexoravelmente, para a personificação e a eternização do cão, como o maior amigo do dono. Isso 
Atma provou em vida, nos momentos mais dolorosos de minha vida, aquela calda simples, ingênua, 
nunca cessou de acalentar as minhas dolorosas dores, não só as minhas, mas sim, as dores do 
mundo. Ora, muitos Atmas continuarão a nascer e a perecer na crueldade do Eterno Retorno que 
tem a crudelíssima Vontade como fundamento, mas o extemporâneo Atma, se perpetuará vivo em 

naqueles profundíssimos momentos e prazeres, que nenhuma mãe jamais propiciou aos seus mortais 
filhos. Agora generalizo, meu querido Atma: desejaria ter nascido do útero de uma cadela, do que 
ter sido resultado de um erro biológico maternal. Repito, novamente, Atma: desejaria ter nascido do 
útero de uma cadela do que ter nascido do útero fétido da megera! Atma, nenhum cão jamais 
esquecerá de ti, a tua contribuição no universo canino, se deve ao fato de tu, minha alma cósmica, 
teres sido infinitamente superior a todos e, inclusive, com as tuas respectivas cadelas, teres sido 
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muito mais infinito do que qualquer mulher que poderá surgir no planeta, e que jamais surgirá 
alguma mais fiel do que tu, minha eterna dor! Que doloroso Atma! Presenciar com os sentidos o 
despedaçar do teu pobre corpo a me olhar, com um olhar impotente, renunciado e resignado! Oro 
por ti Atma, mas tenho que te confessar algo: desejo do fundo do meu buraco fúnebre que o 
despedaçar dessa catarata numa morte tão cruel, fosse meu querido Atma, a megera a gritar em 
desespero sem parar pela vida, e eu a sorrir em alegria, a sua fúnebre morte lenta, deslizando pedra 
por pedra! O corpo num toque aqui, o corpo num toque ali! E ela, Atma, a me olhar, com um olhar 
pavoroso e arrependido pelos eternos maus tratos. Desejo meu universal, Atma, sucumbir em teu 
lugar, se pudesse, trocaria agora de espaço e tempo e, desceria de uma vez por todas na sucessão 

como a marcha que Mozart a despedir-se, toca sem parar! Os seus funerais dedos enfurecidos e 
trêmulos a despedir-
me disperso de ti, com uma terribilíssima marcha, que nenhum mortal jamais teve o prazer de 
vislumbrar ainda em vida, uma oração em homenagem. No momento, Atma, do teu despencar nas 

palavras em piano, que Mozart a tocar, deseja te expressar. O teu tombar e zabumbar por entre as 
pedras deslizando na idéia de gravidade e afundando-se na resistência e na fluidez, meu Atma, tem a 
Vontade como o teu cruel carrasco. De uma coisa posso afirmar-te em oração, Atma: me vingarei da 
Vontade, por todas as dores que está te causando e a todos os cães fenômenos da tua idéia. Meu 

 
MOZART: Schopenhauer, há uma questão que não estou compreendendo bem: olha para a queda 
da catarata. 
MOZART: Não vês como estou! Não concluí ainda a homenagem que ficará gravada no universo 
canino, prefiro não olhar para a queda de Atma. O Véu de Maia que está segurando tragicamente a 
calda da minha alma cósmica multiplicará os meus sofrimentos, prefiro não olhar! Deixa-me 
concluir a oração de Atma como a minha última homenagem em dor! 
MOZART: Não será mais necessário, também pararei de tocar. Basta o sofrimento que passamos, 
agora temos que continuar nos afirmando sobre o Eterno Retorno. 
SCHOPENHAUER: Mozart, diz-me: Atma já desceu? Desejo antes pelo menos um adeus rápido. 
MOZART: Olha tu mesmo, Arthur. 
SCHOPENHAUER: Vê, Mozart, que suplício ele está vivendo! No último minuto de sua dolorosa 
vida não se esqueceu de mim. Vê! Daqui só posso ver apenas a pontinha da flauta borbulhando em 
acordes fúnebres a sua última despedida em dor.  
MOZART: Schopenhauer, o Véu está vazio, atma sucumbiu. 
SCHOPENHAUER: Não Mozart! Não Mozart! Não Mozart! Dize que tudo isso é uma ilusão 
imposta pela Vontade como Véu de Maia. (Schopenhauer enlouquecido) 
MOZART: Schopenhauer, não temos mais um Véu de Maia em Atma, mas sim, um Véu de Morte. 
Vê, Schopenhauer, o afeto eterno que ele tinha por ti! A sua triste flauta como reminiscência 
dolorosa caminha para as tuas mãos, borbulhando o seu último adeus em bemol. Não esqueceu de ti 
por nem mesmo um segundo. 
SCHOPENHAUER: Não tive nem mesmo tempo de imaginar uma belíssima lápide que 
correspondesse a perfeição de Atma. Que dor, Mozart! Que dor! 
MOZART: Não tiveste tempo, Schopenhauer, realiza esse desejo na fantasia. Compuseste a oração, 
compus a marcha e agora que ele sucumbiu, compõe a lápide. 
SCHOPENHAUER: Concordo contigo, Mozart. Daqui já posso ver a lápide. Muitas plantas e 
flores aquáticas, vitórias régias dos diversos tipos circulam sobre o pobre corpo de Atma. Vê, 
Mozart, todo o universo cadelar está o saudando num Uau Uau universal. Que bela lápide, Mozart! 
Uma fileira inteira de cães tocando flauta nas paredes aquáticas da lápide. Que escultura 
maravilhosa fantasiei para minha alma cósmica! Nunca vi uma lápide tão bela...  
MOZART: Schopenhauer, o teu desejo foi realizado, tentas esquecer por alguns instantes Atma, 
antes que a Vontade também o... 
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SCHOPENHAUER: Impossível, Mozart. Ele ficará gravado eternamente como um dos meus mais 
preciosos presentes. Atma e o Mundo como Vontade e Representação representam para mim, o 
fundamento de minha vida. 
MOZART: Schopenhauer, o que é aquilo? 
SCHOPENHAUER: Mozart, começarás tudo novamente? As mesmas perguntas, as mesmas 
ilusões? 
MOZART: Que ilusões, Schopenhauer! Olha tu mesmo. 
SCHOPENHAUER: Não estou vendo nada, vamos esquecer tudo isso que já sofri mais que tudo 
nesse universo. 
MOZART: Schopenhauer, é Atma retornando ao barco. 
SCHOPENHAUER: O quê, Mozart? 
MOZART: Sim, Schopenhauer, é Atma. 
SCHOPENHAUER: Não acredito, Mozart, a Vontade está brincando conosco. Atma já sucumbiu e 
agora está novamente tentando me torturar. 
MOZART: Será, Schopenhauer! Não estou vendo mais o Véu e também não percebo nenhum 
movimento, apesar de Heráclito. 
SCHOPENHAUER: A Vontade, Mozart, pode está disfarçando, utilizando a imutabilidade das 
imagens para me fazer sofrer. 
MOZART: Não, Schopenhauer, é ele mesmo. 
SCHOPENHAUER: És tu minha alma cósmica? 
ATMA: Uau! Uau! Uau! 
SCHOPENHAUER: Atma, se soubesses das profundíssimas dores que passamos no teu quase 
sucumbir. Mozart compôs uma marcha fúnebre belíssima, enquanto eu, uma oração clássico-eterna. 
O teu retorno eterno me devolveu a vida novamente. A Vontade te fez objeto de dor para me torturar 
até as últimas conseqüências. Agora, Atma dialogarei com ela e não terei o mínimo de piedade para 
com a crudelíssima Vontade. 
ATMA: Uau! Uau! Uau! 
MOZART: Schopoenhauer, agora que Atma retornou, começarei a tocar a marcha que estávamos 
compondo. 
SCHOPENHAUER: Mozart, não pára de tocar, agora irei. 
MOZART: Schopenhauer, não irás, ela é quem está vindo. 
SCHOPENHAUER: Estás, novamente enganado, Mozart, a Vontade está ali. 
MOZART: Onde, Schopenhauer? 
SCHOPENHAUER: Gargalhando naquele galho onde a pouco a megera estava dialogando com o 
charlatão. 
VONTADE: Não foi difícil te encontrar, Arthur, como bem sabes, estou presente em tudo. 
Confesso profundamente que foste o primeiro filósofo a fazer um estudo sério sobre mim, mas 
também posso te afirmar que será o último. Tem algo que desejo revelar-te: achavas mesmo que eu 
destruiria o teu eterno Atma, Schopenhauer? Quantas dores te causei quando envolvi aparentemente 
Atma no Véu de Maia! Ali não era atma, mas sim, o pobre Sade que tanto odeias. Leste as 

 
SCHOPENHAUER: Como não poderia ter lido! Um grande trabalho, embora que a tua presença é 
marcante nas mutações que sofrem as múltiplas imagens na sucessão do espaço e do tempo.   
VONTADE: Como não poderia ser! As metamorfoses de Ovídio representam os meus múltiplos 
disfarces encobrindo os mortais de infinitas ilusões. Véu aqui, véu ali, ilusão aqui, ilusão ali, 
sofrimento aqui, sofrimento ali! E as ilusões se sucedendo no espaço e no tempo, e eu, claro, 
gargalhando! Gargalhando! Gargalhando!  
SCHOPENHAUER: Por que insistes em me atormentar? 
VONTADE: Por que insistes em me aniquilar? A tua tentativa é inútil, não pode existir vida sem a 
minha presença como fundamento da vida.  
SCHOPENHNAUER:  
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VONTADE: Parece-me que esqueceste do Eterno Retorno. 
SCHOPENHAUER: Que relação há entre Eterno Retorno e Vontade de Morrer? 
VONTADE: A Vontade de Morrer também não passa de um dos disfarces que criei para deliciar-
me com as monstruosas dores que causo aos mortais. A Vontade de Morrer é uma das facetas do 
Eterno Retorno, deverias saber disso! Quando tentas silenciar as paixões a partir da Vontade de 
morrer, também está esquecendo que estás a serviço da Vontade. A Vontade de morrer é o Véu de 
Maia sufocando as paixões e desejos na sucessão do tempo e do espaço. Quando o véu liberta o 
sofredor da fúria da Vontade, novamente as paixões emergem. Esqueceste que fui eu quem te 
produziu? 
SCHOPENHAUER: Depois que começou a nossa conversa, já mudaste de forma umas trinta ou 
quarenta mil vezes.  
VONTADE: Isso te atormenta? 
SCHOPENHAUER: Já me atormentou bastante no passado, hoje não me atormenta mais, pois 
sabes que sou a possibilidade do teu aniquilamento. 
VONTADE: Esqueceste que podes estar iludido pelo Véu de Maia e que tudo que tentares contra 
mim, poderá voltar contra ti? 
SCHOPENHAUER: Sabes que irei à televisão numa cadeia planetária com o intuito de 
desmascará-la? 
VONTADE: Ha! Ha! Ha!  Arthur, a tua proposta é ingênua. Talvez consiga alguns resultados 
efêmeros e, logo em seguida, retornarei mais furiosa. Achas possível o fenômeno aniquilar com o 
fundamento? Também esqueceste que todos os fenômenos estão a serviço dos meus intuitos? 
SCHOPENHAUER: Sabes que o teu poder sobre a vida também tem alguns limites? Serão nesses 
limites que buscarei possibilidades para livrar o mundo das tuas terríveis artimanhas. Estavas 

 
VONTADE: Eu, como Vontade de Viver, brinco divertindo-me com as mutações que propicio à 
natureza. Que imagem estás vendo? 
SCHOPENHAUER: Não! Tudo menos a megera! Não suporto vê-la. Pára de me atormentar de 
uma vez por todas, muda!  
VONTADE: Tudo bem. E agora? 
SCHOPENAHUER: O charlatão não! Muda novamente. 
VONTADE: E agora? 
SCHOPENHAUER: A descida da catarata. Afunda-me logo na morte de uma vez por todas! 
(Schopenhauer desesperado) 
VONTADE: Por que tu mesmo não o faz? Já estás envolto do Véu de Maia, Arthur. 
SCHOPENHAUER: Suicídio não, é contrário ao meu sistema. 
VONTADE: Aquela categoria que afirmas como possibilidade de me aniquilar niilisticamente, se 
voltará fervorosamente contra ti. 
SCHOPENHAUER: O teu sucumbir implica fundamentalmente na demolição prática da relação 
entre sujeito e objeto. Não mais existirá um sujeito que pense e um objeto a ser pensado.   
VONTADE: A supressão da relação entre sujeito e objeto implica na tua concepção, levar os 
homens há um completo repouso. Ha! Ha! Ha! Ingênuo Arthur, o repouso por mais que discordes, 
não passa também de um fenômeno da poderosíssima Vontade. O fundamento é indestrutível, 
deverias saber disso. Ora, posso existir sem fenômenos, mas é impossível a existência de 
fenômenos sem mim. O princípio de razão com suas múltiplas modalidades servem aos meus mais 
íntimos interesses.  
SCHOPENHAUER: E...? 
VONTADE: Schopenhauer, mais uma vez, esquece dessa categoria, que te prometo vingar-me de 
Hegel e da tua terrível mãe.  
SCHOPENHAUER: Como se pela vingança fosse para mim, possível resolver as dores do mundo. 
Nunca esqueci das tuas peripécias nas tragédias de Eurípides, Sófocles e Ésquilo. E também nas 
comédias de Aristófanes quando vestia Lisístrata com o Véu de Maia tão sedutor que deixava o 
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próprio Aristófanes louco. Nunca esqueci da tua crueldade contra o pobre Penteu praticada por 
Dioniso literalmente embriagado de vingança. Esqueceste das picadas da águia contra Prometeu? 
Sem falar também do Édipo Rei? 
VONTADE: Arthur, vamos esquecer o passado? 
SCHOPENHAUER: Como? Se o passado representa uma das tuas múltiplas dimensões. Queres 
rasgar o passado? Ora, o passado é um momento vivido pelo Eterno Retorno, sem passado também 
não existirá Eterno Retorno e, consequentemente, não existirá o princípio de razão. O passado 
continua na memória do tempo como uma das dimensões do princípio de razão. Tu esqueceste que 

e todas 
as coisas jamais poderão prescindir do passado. Se existisse só o presente, como as coisas poderiam 
morrer? Se existisse apenas o futuro como as coisas poderiam nascer? Concluindo: se existisse 
apenas o passado como as coisas poderiam nascer e morrer? Sem presente, passado e futuro 
também não existirá o Véu de Maia, porque é pelo Véu de Maia que somos iludidos pelo desejo que 
é presente e queremos perpetuá-lo, e quando satisfazemos o desejo somos jogados na miséria do 
passado enquanto que o futuro gargalha de nós. Tu, sim, vives o futuro como espécie, mas nem um 
indivíduo jamais poderá viver nem no passado e nem no futuro. Vivemos a miséria do presente com 
promessas de felicidades. 
VONTADE: Confesso que escreves divinamente bem até o livro III do meu 

 
SCHOPENHAUER: 
desespero diante do livro IV? Representa para ti uma tragédia?  
VONTADE: Não para mim, mas sim, para a humanidade. 
SCHOPENHAUER: Por acaso te preocupas com a humanidade? 
VONTADE: Como objeto de consumo, sim. 
SCHOPENHAUER: Vês como trata os mortais! Não passam de marionetes a serviço da tua vil 
crueldade. O que inferes de Sócrates, Tomás de Aquino e Agostinho? 
VONTADE: Três escórias contrárias à vida. A Vontade não quer o outro mundo, a Vontade quer 
sempre o presente. Sofri bastante na Idade Média, aqueles dez séculos de escuridão sensível me 
enfureceram profundamente, logo que percebi o advento da modernidade e suas pequenas raízes 
nascerem em Giordano Bruno, vi novas possibilidades de afirmação da vida. A escória novamente 
percebendo as mutações que eu estava causando, construindo uma nova concepção de homem, me 
queimou como Giordano Bruno. Quem realmente me resgatou com todas as forças de que jamais 
abdicarei de voltar ao silêncio, foi Nietzsche.  
SCHOPENHAUER: Não desejo falar de Nietzsche. Nietzsche para mim é a personificação do Véu 
de Maia. Dize-me logo o que queres? 
VONTADE: Sabes que esse barco já era para ter descido, tombado e sucumbido há muito tempo? 
Não percebeste que já dialogou o bastante com Sade, Mozart, Atma e agora comigo? Já segurei por 
muito tempo a fúria do Eterno Retorno e do Véu de Maia, agora ouve, Arthur: esquece de pensar em 
tentar jogar-me na escuridão medieval, do contrário ... 
SCHOPENHAUER: Por que não deixas logo o barco descer de uma vez por todas? O tombar do 
barco não me enfurece mais, já resolvi a minha dor. Penso que algo te impedes de realizar os teus 
desígnios, e por que não o faz? 
VONTADE: Não dialogarei contigo por muito tempo, desejo apenas te dizer: esquece a televisão! 
Do contrário, monstruosidades terríveis ocorrerão contigo no curso da tua vida e do teu 
queridíssimo Atma. Encontraremos-nos mais tarde.  
SCHOPENHAUER: Vamos dialogar! 
VONTADE: Agora é hora de brincar um pouco nas asas do Eterno Retorno, o Véu hoje amanheceu 
deslumbrante! Como os Vedas me emocionam, Arthur! 
SCHOPENHAUER: Volta! Volta! Volta! 
VONTADE: Agora só no próximo Eterno Retorno. Ha! Ha! Ha! 
MOZART: Schopenhauer, ficaste louco? Por que não resolveste logo essa problemática? Voltará 
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mais furiosa, não ouviste o que ela falou quando foi sufocada pelo Véu de Maia durante mil anos? 
Sofreu a crueldade medieval e agora não abdicará de mais nada. 
SCHOPENHAUER: Mozart, penso que algo a impede de nos destruir! Acho que ao mesmo 
tempo, teme de ser também jogada pelo Eterno Retorno novamente no mundo medieval. Acredito 
que o lixo medieval representa para ela um tormento.  
MOZART: Como, Schopenhauer, se o Eterno Retorno tem a Vontade como fundamento?  
SCHOPENHAUER: Não sei Mozart, não sei. Sade já afundou? 
MOZART: Daqui só posso perceber o último borbulhar. 
SCHOPENHAUER: Grita para Sade não sucumbir, que ainda não compus a oração fúnebre. 
MOZART: Schopenhauer, estás mais próximo de Sade do que eu, por que não o resgata? 
SCHOPENHAUER: O remo é curto. 
MOZART: Se pudesse o salvaria com o piano. 
SCHOPENHAUER: Podes salvá-lo com o piano! 
MOZART: Como, Schopenhauer? 
SCHOPENHAUER: Toca! Toca! Toca! A idéia é eterna, esqueceste de Platão? 
MOZART: Schopenhauer! Schopenhauer! Schopenhauer! (Mozart expressando tristeza) 
SCHOPENHAUER: Mozart, acredito que já está na hora de compormos a oração de Sade. Não é 
justo Sade descer antes de uma homenagem. Já compus a lápide e agora só falta a oração.  
SADE: Bulu! Bulu! Buluschop! 
MOZART: Estou novamente, ouvindo um acorde um tanto quanto aquático. (Os dois estão à 
distância) 
SCHOPENHAUER: São apenas resquícios dos últimos acordes da marcha de Atma devolvidos 
pelo rio. Mozart, começarei uma oração funesta contra Sade, por favor, não pára de tocar. Agora um 

-aquático! 
MOZART: Farei o piano tremer em terremotos acordes em homenagem ao grande Sade. 
Interessante, Schopenhauer, desejas a morte do pobre Sade, mas a todo o instante recorre à Sade 
como forma de satisfazer os teus desejos nos últimos suspiros-fúnebres-sadianos. Não é uma 
ambigüidade? Nesse caso tu não estás a serviço da Vontade, uma vez que Sade representa para ti a 
personificação do desejo e da Vontade? 
SCHOPENHAUER: Sade está iludido pelo Véu de Maia, por isso, optou pelo suicídio, e nem 
mesmo a Vontade pode resgatá-lo. Tudo que for pedido a Sade, ele realizará, uma vez que está 
fazendo uma experiência fúnebre-inconsciente. 
MOZART: Schopenhauer! Schopenhauer! Schopenhauer! (Mozart continua triste) 
SCHOPENHAUER: Vamos, Mozart, agora rasga o piano em dolorosos acordes, não posso deixar 
de viver o prazer na hora da descida funesta do lixo vil da Vontade. 
 
 
ORAÇÃO FÚNEBRE DE SADE 
 
SCHOPENHAUER: O tombar do fundamento do desejo, que teve na alcova a personificação 
máxima da luxúria, que em desespero a borbulhar nas gélidas águas do rio, caminha 

aquático, Tales de Mileto! O sucumbir do servo vil da Vontade, objeto do Véu de Maia e do Eterno 
Retorno, silenciará por alguns milhares de bilhões de séculos, a fúria cega, inconsciente e irracional 

pedras do rio. Podes gritar se quiser! Mas te direi em oração: 
 
REFRÃO:                Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda! 
    Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda!                   
                                  Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda! 
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                      Representas em oração o meu repúdio monstruoso contra a Vontade de Viver, do qual 
és a expressão máxima da servilitude. Tu, quase morto Sade, objeto do prazer que fez do suicídio o 
medo de viver, afundarás lentamente numa horrenda queda, e contigo também sucumbirá a 
monstruosa Vontade, raiz da dor e do prazer. O teu aniquilamento devolverá o repouso à vida e não 
mais sofreremos, uma vez que não existirá mais um sujeito que faz sofrer e um objeto sujeito a dor. 
Sade, não existirão mais às tuas terríveis gargalhadas na alcova que fazia tremer o corpo em 
terremotos prazeres, uma vez que o sucumbir do teu programa filosófico silenciará as paixões por 
toda a eternidade. Oro por ti, servo vil, lixo da Vontade de Viver, por que não afundas logo de uma 
vez por todas? 
 
REFRÃO:                Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda! 
   Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda! 
                                  Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda! 
 
                   Não esquece de no teu último suspiro, arrastar barbaramente a megera para baixo, 
personificação do veneno materno. O aniquilamento da megera representará a supressão da idéia de 

rro de um 
aborto da Vontade, quem sabe, com o teu sucumbir, não poderá surgir outra possibilidade de 

arrasta de uma vez por todas a megera para a gravidade, só assim me sentirei vingado da Vontade 

o piano mais dolorosamente, estou apenas começando a oração. Faze o piano convidar também a 
megera ao suicídio, tu conheces bem aquelas dolorosas notas de domingo à tarde, que quando me 

para Mozart) Meu desejo maior, servo vil, é observar com os sentidos a tua passagem pelas ruas 
vaiado e desdenhado por todos. Vejo uma multidão descomunal aguardando a tua passagem com 
destino à descida na alvenaria da tristeza. Desejo, Sade vil, segurar na alça do teu caixão e, 
secretamente morrer de dar gargalhadas, o mesmo que fazias, quando vivo na alcova. No momento 
da tua passagem pela multidão, também desejo que muitos galhos de laranjeiras e papoulas sejam 

luxúria, raiz da volúpia, objeto do gozo eterno, toma uma coroa de laranjeira para tornar à tua 
descida mais agradável, forra a tua sacrílega e profana cabeça com a coroa feita pelas mãos de 
Tomás de Aquino e Agostinho, teus dois mais íntimos admiradores, que te deixaram durante mil 
anos entregue a escur
que a marcha que Mozart está tocando, enfureça a multidão de ódio contra ti e num só acorde, a 
multidão inteira murmure: 
 
REFRÃO: Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda! 
                   Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda! 
                   Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade1 Afunda! 
 
                 Oro, morrendo de rir por ti, secretamente! Meu desejo maior é que a alça do caixão que 
seguro rebente diante de toda a multidão, e tu lixo vil, caia numa posição desagradabilíssima, 

aguardando a tua passagem, muito mais enfurecidos estão do que a multidão que te vaiou minutos 
atrás. Se pudesses ver o corredor aguardando-
ficarias louco. De um lado, já posso ver Tomás de Aquino segurando aquela horrorosa bíblia na 
mão, prometendo-
prometendo-te uma Ave Maria num coro jamais imaginado. No centro do corredor da multidão, 
uma escuridão milenar te convida a afundar-te no eterno buraco fúnebre-negro, e tu, Sade, ainda 
vivo terás o direito de contemplar a tua descida trêmula e perceber pelos sentidos os teus reais 
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objeto de sofrimento durante mil anos, convida-te novamente também a silenciar as paixões por 
toda a eternidade. Agora em uma só voz toda a humanidade de saúda num adeus eterno: 
 
REFRÃO: Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda! 
                   Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda! 
                   Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda! 
 
SCHOPENHAUER: Mozart! Sade ainda borbulha? 
MOZART: Não, Schopenhauer, o teu desejo foi realizado, Sade, agora jaz em sua lápide aquática 

de Aquino e Agostinho desfazem a multidão e os dois saem morrendo de rir, Schopenhauer. Que 
tristeza! Que doloroso! Não vejo uma só lágrima deslizar dos olhos dos convidados. 
SCHOPENHAUER: Não precisa, Mozart, Sade afogou-se em lágrimas. 
MOZART: A deusa da repressão, disfarçadamente, coloca o Véu inimigo das paixões sobre o rosto 
e também sai morrendo de rir do infeliz. Pobre Sade! Tomás de Aquino e Agostinho não 
conseguiram desfazer a multidão. A multidão sai desfilando pelas ruas cantando o refrão da oração 
em voz altíssima, Schopenhauer! 
 
 REFRÃO:       Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda!  
                          Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda!  
                          Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda! 
 
Parece Schopenhauer, um verdadeiro dia de festa nas ruas da humanidade em que o luto de Sade, se 
desfaz no Véu da Alegria. Que contraditório! O vinho aqui servido representa a morte das paixões, 
cuja personificação é o pobre Sade. Como deve está Dioniso sendo obrigado a ser degustado num 
pérfido luto, cuja vinha escorrendo pôr gargantas pérfidas como a de Tomas de Aquino e 
Agostinho? Que horror! Que horror! Estão organizando nesse instante uma banda para tocar a 
oração de Sade. O povo recita o refrão e os instrumentos respondem de uma só vez: 
 
 
REFRÃO: Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda!  
                   Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda!  
                   Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda! 
 
Vê, Schopenhauer, que zabumbeiro doido, que flautista enfurecido, que pianista malvado, que 
violinista louco! Todos de uma só vez tocando o refrão. Que humilhação para o morto. A multidão 
segue agora para a alcova como se ainda não bastasse de desdenhar o pobre Sade. Estou sentindo 
um verdadeiro ódio de Tomas de Aquino, está propondo ao povo nas dolorosas ruas da humanidade 
a tocar não mais o refrão da oração de Sade, mas sim, fogo na alcova sadiana.  
SCHOPENHAUER: Heráclito concordou? 
MOZART: Claro que não, Schopenhauer. Mesmo assim, ainda continua insistindo para que o povo 
ateie fogo na alcova de Sade. Parece até que para Tomás de Aquino, Sade representava uma espécie 
de Giordano Bruno. 
SCHOPENHAUER: Lembras, quando eu estava dialogando com a Vontade e ela afirmou que 
quando o mundo medieval sentiu a presença da modernidade em Giordano Bruno, novamente a 
lançou para a escuridão tumular, e ela ficou silenciada durante mil anos?  
MOZART: Sim, Schopenhauer, sim. Lembro-me. Schopenhauer, da posição em que estás, talvez 
dê para ver a multidão seguindo para a alcova de Sade. Todos com uma tocha de Heráclito em 
punho, num ódio tão profundo que chego até a sentir horror e medo. Que fanatismo! Penso que 
todos estão envoltos do Véu de Maia. 
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SCHOPENHAUER: E por acaso a Vontade usaria o Véu de Maia contra si mesma, se ela é o 
fundamento do Véu de Maia? 
MOZART: Não sei, Schopenhauer, não sei. Será também que a Vontade ainda tem algum poder 
sobre o Véu de Maia? O próprio Véu de Maia e o Eterno Retorno podem ter se voltado contra a 
Vontade. 
SCHOPENHAUER: É possível sim, Mozart, tens razão. O sucumbir do lixo talvez enfraqueceu a 
Vontade e agora o próximo passo será dado por mim para aniquilá-la de uma vez pôr todas. 
Televisão, Mozart! Televisão. 
MOZART: Schopenhauer, como inferes a relação entre o Véu de Maia e a televisão atual? Vês 
alguma diferença? 
SCHOPENHAUER: Com relação a esta questão discutirei com Adorno e Pasolini. Mas a minha 
posição diante da televisão atual é a seguinte: a televisão é a personificação do Véu de Maia, uma 
vez que o seu efeito sobre a massa possibilita o encontro com o Véu que deixa os espectadores 
iludidos como se estivessem fazendo uma experiência real. Mas deixa isso para depois. 
MOZART: Interessante, identificas a televisão com o Véu da Ilusão e, no entanto, falará numa 
cadeia planetária contra a Vontade. 
SCHOPENHAUER: 
possível supressão das dores do mundo. Falando em televisão, recebi agora a pouco uma 
informação de Ovídio nos informando que Pasolini e Adorno não participarão da Odisséia porque 
estão ocupados em debates. Pasolini na Itália e Adorno na Alemanha. Que pena! Que pena! Estava 
sedento por obter algumas informações acerca da semiologia pasoliniana. Não posso mais pensar 
também naquela aldeia que íamos estudar, semiologicamente, isto é, eu e Sade. Que pena! 
TOMÁS DE AQUINO: Fogo! Fogo! Fogo nos livros do lixo! Servo das paixões! Fogo! Ha! Ha! 
Ha! 
AGOSTINHO: Ateiem fogo no lixo, multidão! Ha! Ha! Há!  
MOZART: Que loucura, Schopenhauer! Que loucura! 
SCHOPENHAUER: O que está acontecendo, Mozart?  
MOZART: A multidão invadiu a alcova de Sade, e começaram por ordem de Tomás de Aquino e 

Uma multidão descomunal, Schopenhauer! Agora quem está à frente do refrão são as crianças. 
Muitas crianças acenam com os braços e murmuram:  
 
REFRÃO: Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda. 
                   Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda. 
                   Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda. 
 
Será que daqui para frente as crianças serão educadas fora do programa das paixões? O meu maior 
medo e terror, é a possível supressão no que diz respeito a produção de artistas. Tomás de Aquino e 
Agostinho não entendem e nem podem entender de arte. São dois grandes inimigos das paixões. 
Schopenhauer, não vemos sequer uma só criança defender o pobre Sade. Que horror! Que terror! Se 
o corpo de Sade estivesse na alcova, com certeza, ele seria esquartejado e mutilado por toda a 
multidão. Todos os livros de Sade estão sendo queimados e ironizados barbaramente por todos. Que 
irônica inquisição, Schopenhauer! A banda se organiza frente à alcova e me parece que novamente 
começarão a tocar. 
SCHOPENHAUER: Mozart, dize-me como tocarão a oração e a marcha do lixo. 
MOZART: Bem, Schopenhauer, primeiro a multidão numa só voz recitará a oração e, 
simultaneamente, os instrumentos acompanharão. Na hora do refrão, todos enfurecidos repetirão:  
 
 
REFRÃO: Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda!  
                   Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda!  
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                   Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda. 
 
Após o refrão cantado pela multidão, cada instrumento individualmente repetirá o refrão. Primeiro o 
violino, ouve. Assim! Depois o piano, assim! Após o piano, a flauta. Assim! Após a flauta, o cravo. 
Assim, Schopenhauer! Depois várias seqüências de baterias. Após os instrumentos concluírem 
individualmente o refrão, em seguida, novamente tocarão o refrão, só que agora, coletivamente, isto 
é, no momento do refrão; violino, cravo, piano, flauta e bateria tocarão o refrão do pobre Sade no 
mesmo instante, e a multidão enfurecida gritará, desesperadamente:  
 
REFRÃO: Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda!  
                   Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda!  
                   Afunda Sade!  Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda 
 
Após os instrumentos tocarem coletivamente, chegará a hora do desfecho da marcha representando 
a descida de Sade na Alvenaria da Tristeza. Nesse instante, voz e instrumentos de uma só vez 
repetirão o refrão e o desfecho será súbito. Triste Schopenhauer! Tristíssimo. Que tragédia! Que 
tragédia! Para Tomás de Aquino e Agostinho uma verdadeira comédia. (Tudo isso na imaginação) 
Interessante, Schopenhauer! 
SCHOPENHAUER: O quê, Mozart? 
MOZART: Os sociólogos são verdadeiros amantes da descrição. Eles criam? 
SCHOPENHAUER: Por que estás inferindo isso acerca dos sociólogos? 
MOZART: Durkheim acaba de fazer a estatística da multidão embriagada na festa de 
comemoração da fúnebre morte de Sade. Durkheim calculou mais de dois trilhões de indivíduos 
jogados ao chão nas ruas da humanidade. Todos morrendo de gargalhar do sucumbir do morto. 
Imagina, Schopenhauer! Dois trilhões de indivíduos, gargalhando simultaneamente. Que loucura! 
Que loucura! Penso que todos estão envoltos do Véu de Maia. Penso também que esta festa 
comemorativa durará pelo menos uns mil anos, Schopenhauer. 
 SCHOPENHAUER: Teremos assim, uns dez séculos sem a raiz metafísica da dor.  
MOZART: Acreditas mesmo que a Vontade não retornará? A morte de Sade para ti representa o 
sucumbir do fenômeno ou da idéia? 
SCHOPENHAUER: A Vontade retornará sim, muito mais cruel que antes. Sade representava um 
fenômeno da Vontade cuja idéia é eterna. Muitos Sades continuarão a nascer e a perecer na torrente 
do Eterno Retorno. Tomás de Aquino e Agostinho apenas silenciaram a Vontade. Eu sim, Mozart, 
aniquilarei niilisticamente, com a terrível Vontade.  
MOZART: Schopenhauer, o que é aquilo? 
SCHOPENHAUER: O quê, Mozart? 
MOZART: Aquilo, Schopenhauer! Não estás vendo aquela nuvem monstruosa circulando sobre a 
floresta de uma forma macabra? 
SCHOPENHAUER: Mozart, não estou vendo nada. 
MOZART: Ali, Schopenhauer! Ali!  
SCHOPENHAUER: Não acredito, Mozart! Não estou acreditando. Sabes o significado daquela 
monstruosa nuvem como acabaste de descrever? 
MOZART: Não sei, Schopenhauer. 
SCHOPENHAUER: Mozart, o que estás vendo não é uma nuvem.  
MOZART: Não, Schopenhauer? 
SCHOPENHAUER: Mozart, o que estamos vendo é a Vontade, agrilhoada no Véu de Maia. Com 
o sucumbir do lixo, o Véu de Maia voltou-se contra a Vontade. 
MOZART: E o Eterno Retorno? 
SCHOPENHAUER: Sem o Véu é impossível a ação do Eterno Retorno sobre os mortais. Quem 
ludibria, Mozart, não é o Eterno Retorno, mas sim, o Véu de Maia.  
MOZART: Schopenhauer, que forma tem a Vontade? 
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SCHOPENHAUER: Todas e nenhuma. 
MOZART: Todas e nenhuma? 
SCHOPENHAUER: Sim, Mozart, monismo. 
MOZART: Compreendi, Schopenhauer. Vê, ela está completamente enlaçada no Véu, acredito que 
jamais conseguirá livrar-se. Desejo vê-la de perto. 
SCHOPENHAUER: Mozart! Mozart! Mozart! (Schopenhauer preocupado) 
MOZART: O Véu é de uma beleza exuberante. Que verde maravilhoso! A floresta se confunde 
com o Véu. É impossível calcular as suas reais dimensões e proporções. O Véu representa os 
próprios limites dos matemáticos. Nunca vi um azul tão maravilhoso! 
SCHOPENHAUER: Um monstro só mostra o seu real rosto depois que os seus desejos forem 
satisfeitos. A beleza que estás contemplando é uma ilusão, a Vontade está te convidando a 
emancipá-la dos grilhões.  
MOZART: Quanto tempo permanecerá nesse estado, Schopenhauer? 
SCHOPENHAUER: Depende, Mozart. Um trilhão de anos ou mesmo um segundo. Depende de ti, 
Mozart. 
MOZART: De mim, Schopenhauer! Por quê? 
SCHOPENHAUER: Estás te deixando se
Esqueceste também do que Júpiter fez quando roubou Europa? 
MOZART: Claro que não, Schopenhauer. Ele transformou-se num belíssimo touro, levou-a para o 
mar rumo ao Olimpo e a amou.  
SCHOPENHAUER: A diferença é que Júpiter a amou. A Vontade não deseja o amor, mas sim, nos 
consumir como matéria no espaço, tempo e causalidade, porém disfarçada de amor. A Vontade faz 
sofrer sim, a partir do amor como um dos seus atributos mais sedutores e hostis. 
MOZART: Schopenhauer, o interessante são as mudanças que as imagens passam no espaço e no 
tempo. Já vi mais de duzentos milhões de imagens mudando em frações de segundos por entre essa 
verdejante floresta.  
SCHOPENHAUER: Não te esqueças, Mozart de que não existe duas ou três Vontades, a Vontade é 
una. Os trilhões de imagens que estás degustando, são apenas disfarces de uma única Vontade, 
fundamento de todas as imagens. 
MOZART: Não, Schopenhauer. O que estou degustando é o real e não uma ilusão como acabas de 
inferir. Essas imagens multiplicam o meu talento e faz fluir descomunalmente a minha criatividade. 
Farei infinitas sinfonias a partir das metamorfoses que se sucedem no espaço e no tempo. 
SCHOPENHAUER: As imagens e sensações que estás degustando são tuas ou da Vontade? Penso 
que na construção de uma sinfonia que é algo eterno, o compositor produz as suas próprias imagens 
e sensações, em vez de apropriar-se de imagens estranhas e alheias. Mozart, toca a partir das tuas 
próprias imagens e sensações! 
MOZART: As imagens que percebo no espaço e no tempo são minhas. 
SCHOPENHAUER: Não, Mozart, esses trilhões de imagens são produtos da Vontade, que como 

uma experiência real. Repetindo: a Vontade está tentando a partir de ti, 
ser emancipada dos grilhões do Véu de Maia. 
MOZART: Que tal transformar as metamorfoses e suas múltiplas imagens no Véu da Sinfonia? 
SCHOPENHAUER: Quer dizer Mozart, que existe uma falsa sinfonia? Pensei que uma sinfonia 
expressasse a existência com todas as suas dores em tragédias e comédias, alegrias e tristezas, 
enfim, os sentimentos humanos em uma totalidade musical. Mozart, não existe Véu da Sinfonia, 
mas sim, Véu de Maia, como infinitas vezes já discutimos. Afasta-te da Vontade, Mozart! 
MOZART: Schopenhauer, estou a uma infinita distância da Vontade. 
SCHOPENHAUER: Não, Mozart, estás frente à frente com a crudelíssima Vontade. 
MOZART: Penso que estás envolto do Véu de Maia. A experiência ex-tética que estou degustando, 
me propicia a apreensão do real como tal. Comporei uma música em homenagem a nossa amizade, 
cujo título, o Véu da Sinfonia. Para cada imagem que circular pelos meus sentidos, transformarei 
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num som. Pelo que estou percebendo, Schopenhauer, jamais concluirei essa sinfonia, uma vez que 
um repertório com trilhões de imagens sucedendo-se no espaço e no tempo, me excitam a tocar por 
toda a eternidade.  
SCHOPENHAUER: Mais uma ilusão, Mozart! A eternidade é a promessa que a Vontade está te 
fazendo para ser emancipada do Véu. Não vês que é impossível tocar pôr toda a eternidade. O que a 
Vontade fará com a tua sinfonia é, simplesmente, iludir os vários Mozarts que venham a nascer e a 
perecer no Eterno Retorno. Não terás o prazer de tamanha experiência. Não estás compondo a 
sinfonia pra mim, mas sim, para a Vontade. Após compores a sinfonia, a Vontade rasgará o Véu e os 
grilhões serão quebrados e, consequentemente rompidos e a Vontade retornará, crudelíssima 
novamente.  Com o rasga
sinfonia e morrendo de gargalhar. 
MOZART: Falaste que a sinfonia que estava compondo não era minha, mas sim, da Vontade. Não 
achas que agora estás te contradizendo? 
SCHOPENHAUER: Não, Mozart. A construção da sinfonia e a seleção das imagens são tuas, mas 
as imagens são da Vontade, nesse caso, estás compondo a sinfonia para os interesses mais íntimos 
da Vontade. A sinfonia que estás compondo contribuirá para a Vontade rasgar o véu. As imagens que 
a Vontade está te propiciando são imagens produzidas contra o Véu de Maia. Ora, Mozart, nesse 
caso, a sinfonia em unidade com a Vontade diluirá o Véu. 
MOZART: Como a Vontade poderá rasgar o Véu, uma vez que ela o utiliza para iludir os mortais? 
SCHOPENHAUER: Esqueceste que com a morte do lixo o Véu voltou-se contra a Vontade? O 
Véu de Maia Mozart, é eterno. A Vontade está iludida pelo Véu de Maia como fenômeno, quando o 
fenômeno for rasgado, o Véu retornará como idéia e a Vontade novamente se apropriará dele. A 
sinfonia com suas múltiplas notas rasgarão a ilusão do fenômeno. Com os grilhões rompidos pela 
sinfonia, a Vontade te causará profundos sofrimentos e, consequentemente, transmudará as algemas 
em asas. 
VONTADE: Mozart! Mozart! Mozart! (a Vontade gritando) 
SCHOPENHAUER: Mozart! Não toca, do contrário... 
MOZART: Como, fugir de uma profunda sedução? A Vontade me convida a unidade. 
SCHOPENHAUER: Mozart! A Vontade está te convidando a uma pseudo-unidade. Não toques, 
Mozart, não toques. A música é a sucessão no tempo e o que a Vontade deseja é o tempo como 
sinfonia. Quando a sinfonia se objetivar na experiência do tempo, a Vontade rasgará em pedaços a 
partitura e, consequentemente, se afirmará novamente sobre o princípio de razão. Daí começará um 

clo de ilusões. 
VONTADE: Mozart! Mozart! Mozart! O Véu do Desejo é a sinfonia no tempo. O desejo se realiza 
no tempo e, consequentemente, a objetivação da sinfonia é o desejo realizado. (A Vontade mentindo 
para Mozart). 
SCHOPENHAUER: Mozart, não estás percebendo a relação que a Vontade está fazendo entre 
desejo, sinfonia e tempo? O que a Vontade quer, Mozart, já te falei infinitas vezes, não é a sinfonia e 
nem mesmo o tempo, mas sim, a realização do desejo na sinfonia. Que desejo, Mozart? O desejo de 
emancipar-se do Véu. O momento de aniquilar com a Vontade sem a necessidade de recorrer à 
televisão, é agora.  
MOZART: Impossível, Schopenhauer! A experiência que estou fazendo no espaço e no tempo me 
convida a descer nas profundezas dos sentimentos humanos, a percorrer os bilhões de labirintos e 

Nenhum músico nunca teve e jamais terá o prazer de criar sensações infinitíssimas no tempo e se 
possível eternizá-las. 
SCHOPENHAUER: Nunca desconfiaste de que a verdade é uma ilusão? Como inferes a 
experiência da verdade com a experiência do fanatismo? 
MOZART: Pergunta a Nietzsche, Schopenhauer! Não tenho tempo de discutir filosofia. Que Véu 
maravilhoso! Para cada fenômeno natural, vejo a sua idéia no Véu. Interessante! Só não consegui 
perceber ainda o fenômeno Schopenhauer na idéia de filósofo! Ha! Ha! Ha! 
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SCHOPENHAUER: Mozart, não me ironiza, o que estou te falando é muito sério.    
MOZART: Schopenhauer, começarei a compor o Véu da Sinfonia e a Vontade me apresentará às 
imagens que servirão de material para a construção da sinfonia no espaço e no tempo. 
VONTADE: Vê, Mozart, essa imagem! 
MOZART: Que imagem fascinante! O que posso inferir dessa imagem é o rasgar dos sofrimentos 
humanos e a sua ascensão à felicidade. 
SCHOPENHAUER: Estás delirando, a imagem que a Vontade está te apresentado não representa o 
rasgar ou o crepúsculo dos sofrimentos humanos, mas sim, o crepúsculo fenomênico do Véu de 
Maia. Quando a sinfonia for tocada e as sensações se diluírem no tempo, os sofrimentos humanos se 
multiplicarão. Não toques, Mozart! Não toques! 
VONTADE: Vê, Mozart, que imagem delirante! Essa imagem não excita o teu talento a atingir à 
perfeição? 
MOZART: O que vejo no espaço sucedendo no tempo, são duas asas monstruosíssimas, 
infinitíssimas, abraçando o Véu de Maia me convidando ao Véu da Fantasia e, consequentemente, 
ao Véu da Sinfonia e enfim, ao Véu da Felicidade. 
SCHOPENHAUER: Não compreendeste o real significado das asas abraçando o Véu de Maia? As 
asas, representam a realização dos desejos, não os teus, mas sim, os da Vontade. As asas arrastarão 
consigo o Véu de Maia para a idéia diluindo o fenômeno e, consequentemente, a Vontade rasgará as 
representações e, novamente, retornarão as dores do mundo. Não toques, Mozart! Não toques! 
VONTADE: O que inferes dessa imagem, Mozart? 
MOZART: Deslumbrante! Deslumbrante! Vejo as asas se movimentando numa velocidade muito 
mais rápida do que o movimento heraclítico, e mais rápida que a velocidade de Mercúrio. Que 
velocidade louca! Estou percebendo uma deslumbrante metamorfose, apesar de Parmênides, isto é, 
estou vendo a transformação que as algemas estão passando transmudando-se em asas. Interessante, 
Schopenhauer. Não vejo mais o Véu! O que vejo apenas é uma imagem bem distante que se 
aproxima de mim. Será que essa imagem significa a perfeição que acabei de construir a partir do 
Véu da Sinfonia?  
SCHOPENHAUER: Mozart! Mozart! Mozart! (Schopenhauer gritando desesperadamente) 
acabaste de libertar a Vontade dos grilhões! A imagem que se aproxima de ti não é a idéia de 
perfeição. Vê, com que imagem a Vontade está te agradecendo pelo quebrar dos grilhões a partir do 
Véu da Sinfonia. 
MOZART: Não consigo ainda decifrá-la. 
SCHOPENHAUER: Olha agora, Mozart. Ela está bem próxima de ti. 
MOZART: Não, Schopenhauer! Não, Schopenhauer! Não. Trilhões de vezes não! (Mozart 
literalmente enlouquecido). 
SCHOPENHAUER: Mozart, lembras que te avisei que estavas envolto do Véu de Maia? A 
sinfonia emancipou a Vontade e, agora a sinfonia que compuseste ficará gravada na história como 
eterna, só que associada não ao teu nome, mas sim, a imagem que estás vendo, ou seja, o teu 
querido, sincero e eterno amigo, Salieri. 
MOZART: Que dor, Schopenhauer! Que dor! Não suporto olhar para essa imagem, está me 
causando profundíssimos sofrimentos. Vê, que cara sarcástica e de deboche, está me olhando com 
de desdém. Que dor! Que dor, Schopenhauer, está acenando para mim, ironizando-me com a 
partitura do Véu da Sinfonia. 
SALLIERI: Schopenhauer! Schopenhauer! Queres a partitura do Véu da Sinfonia, Schopenhauer? 
Ha! Ha! Ha! 
SCHOPENHAUER: A experiência que estavas fazendo, Mozart, era ilusória ou real? 
MOZART: Schopenhauer, não me tortura mais, basta a imagem de Salieri que sempre me torturou 
e, com certeza, me torturará para sempre como autor do Véu da Sinfonia. Que dor! Que dor! 
VONTADE: Mozart, que imagem estás vendo agora? 
MOZART: Vê, que tortura, a Vontade deseja fazer-me sofrer eternas dores. Salieri sentou-se ao 
piano e está começando a tocar o Véu da Sinfonia. A sinfonia é deslumbrante, mesmo que as 
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imagens que me inspiraram não fossem minhas, mas sim, da Vontade, permitiu-me construir uma 
sinfonia diferente de todas. Véu da Sinfonia é uma idéia sobre todas as sinfonias fenomênicas. 
SCHOPENHAUER: Não deguste! Não deguste! Está desejando te torturar com os grilhões 
rompidos a partir do crepúsculo das algemas.  
MOZART: Que imagem dolorosa! Não suporto vê Salieri tocando para trilhões de pessoas o meu 
Véu da Sinfonia. Vê! Está sendo aplaudido de pé pelo infinito público que degusta da minha 
perfeita sinfonia. É Salieri mesmo, Schopenhauer, ou apenas uma ilusão para fazer-me sucumbir? 
SCHOPENHAUER: Mozart, não é mais uma ilusão. É Salieri sim, bolando de dá infinitas 
gargalhadas tocando o piano. A Vontade para te torturar está transmitindo para ti ao vivo um 
concerto de Salieri que já o rendeu trilhões de homenagens com o Véu da Sinfonia. O público está 
deslumbrado com a sinfonia que compuseste, Mozart. 
MOZART: Desejo a morte, Schopenhauer! Acompanharei Sade como dois amantes do suicídio. 
Não suportarei sobreviver diante de tal espetáculo fúnebre- sinfônico. 
SCHOPENHAUER: Mozart, o que é aquilo? 
MOZART: O quê, Schopenhauer? 
SCHOPENHAUER: Aquilo, Mozart flutuando próximo à descida da catarata. 
MOZART: Schopenhauer, não estou acreditando no que eu estou vendo! Será que as peripécias e 
experiências que estamos vivendo, não passam de uma experiência no Véu de Maia? Não pode ser 
real essa imagem que juntos estamos intuindo. Essa imagem sucumbiu a tempo, não é possível o 
seu Eterno Retorno. 
SCHOPENHAUER: Eterno Retorno ou Eterno Desgosto? (Schopenhauer ironizante) 
MOZART: Schopenhauer! Schopenhauer! Schopenhauer! (Mozart bastante triste) 
SCHOPENHAUER: Não pode ser verdade, Mozart. Aquela experiência que contemplamos e 
vivemos juntos, e vimos todos os acontecimentos sucederem-se no espaço e no tempo. (Se referindo 
aos sofrimentos de Sade) 
MOZART: Podemos está iludidos. Tu mesmo afirmaste que a experiência que fazemos no Véu de 
Maia é inconsciente. 
SCHOPENHAUER: Vê, Mozart, a imagem se aproxima! Interessante, Mozart, o Atma já começou 

sentindo piedade daquela imagem. Aquela imagem mesmo oposta aos meus desígnios, me propiciou 
profundíssimas alegrias nos intermináveis diálogos que travamos com o intuito de nos divertir. 
MOZART: E por que aquela monstruosa fúria e desejos de ver aquela imagem sucumbir e afundar 
no nada? 
SCHOPENHAUER: E por que aquele monstruoso fanatismo em emancipar a Vontade dos grilhões 
afundando a humanidade na dor? 

 
 

MOZART: Pois bem, Schopenhauer, agora que recuperamos o consciente e o Véu foi rasgado, que 
tal dialogarmos com aquela imagem?  
SCHOPENHAUER: Está bem próxima. Concordo contigo, Mozart, vamos dialogar e esquecermos 
as dores que sofremos e fizemos sofrer na sucessão temporal. Está cada vez mais próxima. Tenho 
que me despedir de ti, o barco já era para ter sucumbido há tempo, só terei tempo de dialogar um 
pouco com aquela imagem e, logo em seguida, eu e meu eterno Atma desceremos catarata abaixo 
numa dor tão profunda, que estou sentindo terríveis medos e monstruosos arrepios. 
MOZART: Procurarei antes do teu sucumbir e do Atma tocar uma música em sustenido para 
alegrar as paixões nos últimos momentos dolorosos, que restam ao Atma, e a ti, Schopenhauer.  
SCHOPENHAUER: Agradeço profundamente, Mozart, e me arrependo de ter sido 
inconscientemente cruel com aquela imagem que começa a acenar para mim, para ti e para a minha 
alma cósmica. 
SADE: Schopenhauer, enlouqueceste? 
SCHOPENHAUER: Sade, me desculpa as profundas dores que te causei. 
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SADE: Schopenhauer, foi a experiência mais dolorosa que passei em vida. No crepúsculo do meu 
borbulhar nas gélidas águas do rio, tu e Mozart tocavam a minha morte, aquela poesia me fez sofrer 
profundamente, não acreditava Schopenhauer, que fosses capaz de monstruosa crueldade! 
SCHOPENHAUER: Estava envolto do Véu de Maia, Sade... Aquela poesia que declamei não era 
para ti, Sade. 
SADE: Como, Schopenhauer, se citavas o meu nome e me acusavas de lixo vil da Vontade? Sem 
falar daquela horrorosa marcha fúnebre que tu e Mozart compuseram para afundar cada vez mais a 
minha dor. E também as cruéis frases que compuseste na oração me convidando ao sepulcro! Sem 
falar daquela fúnebre lápide, onde te deliciavas com os bilhões de peixes a me olhar com olhares 
famintos. 
SCHOPENHAUER: Sade, todo aquele ódio inconsciente era conseqüência do Véu de Maia. O 
meu ódio não era contra ti, Sade! Mozart compôs a marcha, eu compus a poesia e a oração, mas na 
realidade; a poesia, a marcha e a oração tinham como fundamento o meu ódio contra a megera. Não 
era a tua morte que eu desejava, por isso te peço profundamente trilhões de desculpas. Naquela 
poesia, marcha e oração, expressei o meu mais pavoroso ódio e desprezo por aquele erro da 
natureza.  
SADE: Schopenhauer, como aquele ódio poderia ter sido contra a megera, se em vez de ver a 
minha imagem, vias a dela? 
SCHOPENHAUER: Sade, tu aparecias como fenômeno, mas o Véu de Maia obscurecia a idéia. O 
meu desejo era o sucumbir da megera, já afirmei milhões de vezes. Fui iludido pelo Véu que tem 
como fundamento a Vontade. Que tal esquecermos de tudo isso, Sade? Não te lembras daqueles 

-
e, continuarmos com a nossa infinita Odisséia? 
SADE: Schopenhauer, esqueceste da catarata? A minha morte foi sim, com todos os sofrimentos 
que passei, uma ilusão, mas agora, a minha morte, a tua e da minha alma cósmica é uma realidade 
que acontecerá agora. Vê, Schopenhauer, faltam poucos segundos para sucumbirmos. 
SCHOPENHAUER: Sade, começaste a chamar novamente o Atma de minha alma cósmica? 
SADE: Desculpa, Schopenhauer, não quis te ofender. Que tal, Schopenhauer, retornarmos à nossa 
discussão sobre o triste e o alegre na experiência estética? 
SCHOPENHAUER: Foi aí que paralisamos a nossa discussão quando ocorreu a tragédia. Mesmo 
que não dê tempo, Sade, vamos discutir até o último fio que nos resta e sentir até o fim, a 
decomposição de nossos dolorosos corpos. 
SADE: Qual o lugar que ocupa o alegre dentro da tua teoria ex-tética? A experiência da alegria 
conduz a felicidade? 
SCHOPENHAUER: A experiência do alegre deve ser abolida da arte, porque a alegria excita os 
impulsos inconscientes da Vontade, e ao excitar, conduz os indivíduos a se envolverem e se 
iludirem no Véu de Maia. O Véu de Maia, está em todas as experiências humanas. Uma música 
alegre, por exemplo, excita as paixões na sucessão temporal, quando as paixões são excitadas os 
indivíduos sempre se iludem por um prazer maior que nunca terão. A alegria é a personificação 
monística da Vontade no consumir da sua matéria no espaço e no tempo. A Vontade está usando os 
iludidos na experiência da música para se apropriar dos seus prazeres. Quem sente o prazer real é a 

de um prazer real. No fundamento, não passa de objeto da Vontade. 
SADE: E quanto ao triste? Ocupa algum lugar na tua teoria ex-tética? Ou o triste e o alegre estão a 
serviço da Vontade? 
SCHOPENHAUER: -
experiência da tristeza conduz a Vontade ao silêncio momentâneo na sucessão temporal. Quanto 
mais triste um indivíduo, mais distante da Vontade de viver ele estará. Uma música triste permite 
uma experiência agudíssima de êxtase e, no extasiar-se da experiência, a Vontade fica suspensa por 
algum período de tempo. 
SADE: Talvez Schopenhauer, tivesse sido mais importante em vez de ir à televisão numa cadeia 
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planetária propor o aniquilamento da Vontade, poderias ter resolvido os teus conflitos compondo 
junto com Mozart uma marcha e uma oração fúnebre contra a Vontade.  
SCHOPENHAUER: Não os meus conflitos, mas sim, os conflitos do mundo. Tivemos 
oportunidade de ter aniquilado com a Vontade quando estava agrilhoada no Véu de Maia, mas 
Mozart, seduzido pela Vontade, compôs uma belíssima sinfonia afirmando a sua Vontade de Viver. 
O niilismo que propúnhamos se dissolveu em dor. A Vontade excitada pelo Véu da Sinfonia, excitou 
as fantasias e rasgou em pedaços o Véu de Maia como fenômeno. 
SADE: Mozart teve coragem de tamanha monstruosidade? 
SCHOPENHAUER: Ele estava vivendo uma experiência ilusória disfarçada de real. A sinfonia 
voltou-se contra Mozart e a composição por crueldade da Vontade ficou associada ao nome de 
Salieri. 
SADE: Mudando um pouco o diálogo, Schopenhauer, fiquei desesperado com as imagens da 
multidão na rua a me olhar com olhares de morte. Senti um verdadeiro pavor, quando tu seguravas a 
imagem do meu caixão e bolava de rir com um riso tão sarcástico que realmente desejei morrer 
naquela hora. 
SCHOPENHAUER: Véu de Maia, Mozart! Véu de Maia! 
SADE: -  
SCHOPENHAUER: Não posso te expor o meu programa educativo agora, não é hora ainda, mas o 
que posso te adiantar é que as crianças terão um novo programa de educação. O triste ocupa um 
espaço relevante no meu programa educativo, como processo de desmistificação da Vontade. Nada 
de criança alegre, as crianças no meu programa educativo serão educadas para serem tristes. Mais 
tarde falaremos sobre... 
SADE: Um universo de crianças tristes colocará em risco a existência da vida, e consequentemente 
excluída da experiência da brincadeira, como ficará o seu repertório de fantasias pelo qual são 
instigadas para a criatividade? 
SCHOPENHAUER: Quem disse que o triste não cria? O programa educativo do triste tem como 
meta a negação da Vontade mediante a ironia. 
SADE: E por acaso se ironiza com a tristeza? Pensei que a ironia fosse um atributo saudável da 
alegria. 
SCHOPENHAUER: Vamos deixar essa discussão do meu programa educativo pra depois? Desejo 

-  
SADE: Tenho curiosidade de saber a tua posição acerca de quatro categorias pertinentes para uma 

- al, em seguida, se possível, 
abrirmos um debate sobre as artes plástica. 
SCHOPENHAUER: Não achas que já me indagou demais?  
SADE: 
Ovídio. Será que estás novamente envolto do Véu de Maia. Só a minha alma cósmica permanece 
imutável e serena como sempre, apesar do Eterno Retorno. 
SCHOPENHAUER:  
SADE: Desculpa-me, estou brincando. Não consigo nem lembrar o pavor e o terror que senti 
naquela dolorosíssima experiência que nenhum mortal jamais sentiu. Um minuto de brincadeira é 
de fundamental importância para o restabelecimento dos desejos e das paixões.   
SCHOPENHAUER: Tudo bem. 
SADE: Se soubesses do ódio que senti de ti naquelas horas dolorosíssimas em que vivi, enquanto 
isso a tua cara de Maia se divertia e se encantava com a minha dor, não imaginas! Nunca sofri tanto 
quando senti e vi a minha imagem descendo tremularmente na escuridão de Maia. O meu desejo 
naquele instante era te ver no meu lugar, naquele espaço-tempo-imagem-
desdenhado descomunalmente pelo Véu da Vontade. Desejo também, reencontrar Tomás de Aquino 
e Agostinho, como foram cruéis expondo-me aquelas imagens heraclíticas no pulso da multidão. 
Que horror quando vi a minha deliciosa alcova em chamas e toda a humanidade morrendo de 
gargalhar! E tu, ainda me acusas de lixo vil da Vontade! Desejo sim, uma inquisição para todos os 
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SCHOPENHAUER: O ódio cria? 
SADE: O ódio é a Vontade de matar, foi o que senti por ti, Tomás de Aquino e Agostinho. 
SCHOPENHAUER: Achas que a vingança deve ser realizada na fantasia ou na realidade? 
SADE: Na realidade, Schopenhauer, inclusive, desejo realizar esse sentimento contra ti, Tomás de 
Aquino e Agostinho. 
SCHOPENHAUER: Conseguimos nos vingar de alguém, quando imaginamos a realização do 
desejo-vingança na fantasia. Não se faz necessário ocorrer no real, basta a produção de imagens 
terribilíssimas contra odiado e a tua vingança estará realizada.  
SADE: Não sei se necessito da imaginação para me vingar. O que há, Schopenhauer? A tua imagem 
está passando por uma metamorfose! Está te transmudando em algo diferente e já estou começando 
a odiar-te. 
SCHOPENHAUER: Que loucura, Sade! O que estás vendo? 
SADE: Já falei, a tua metamorfose. 
SCHOPENHAUER: A minha metamorfose! 
SADE: Sim, a tua metamorfose! Que metamorfose odiosa estou percebendo no espaço e no tempo! 
SCHOPENHAUER: Estou desesperado! Por acaso estou me transmudando na megera? 
SADE: Se estivesses te transmudando na megera, achas que eu te odiaria ou te amarias, 
Schopenhauer? 
SCHOPENHAUER: Acredito que me odiaria. 
SADE: Não, Schopenhauer, te amaria. Tenho um profundo desejo em Madame Schopenhauer.  
SCHOPENHAUER:  
SADE: Problemático é a imagem que está se impondo sobre ti como metamorfose. 
SCHOPENHAUER: Estou me transmudando em quê? 
SADE: Ainda não sei, mas de algo posso te adiantar: num lixo horrendo. 
SCHOPENHAUER: A tua percepção temporal não é real. Está fazendo uma experiência ilusória, a 
mesma que Mozart fez quando emancipou a Vontade dos grilhões. 
SADE: Pergunta ao Atma, se a metamorfose que estás passando é realidade ou uma ilusão. 
SCHOPENHAUER: Atma, minha verdade, responda-me: estou me transmudando em alguma 
coisa? 
ATMA: Hum! Hum! Hum! 
SADE: Não vês, Schopenhauer, que nem mesmo a minha alma cósmica está te reconhecendo. 
SCHOPENHAUER: O que fazer, Sade? 
SADE: O que fazer? 
SCHOPENHAUER: Sim, Sade, o que fazer? 
SADE: O que morrer, Schopenhauer! Parece-me que o sofrimento que te aguarda seja muito mais 
monstruoso do que o de Penteu.  
SCHOPENHAUER: Que desespero, Sade! Que desespero.  
SADE: Penso que praticarás o suicídio no domingo à tarde mais ou menos entre 17h00min e 
17h30min da tarde, num domingo chuvoso, macabro, sombrio e tristíssimo. Afundarás no suicídio, 
enquanto eu contemplarei a tua morte numa noite nupcial com Madame Schopenhauer, degustando 
de um maravilhoso vinho. Gargalhadas não faltarão. 
SCHOPENHAUER: Sade, às vezes penso que não estou dialogando com aquele Sade brincalhão, 
sarcástico, mas, amigo. 
SADE: Schopenhauer, também às vezes penso que não estou dialogando com aquele Schopenhauer 
sério, profundo, mas amigo. A metamorfose está quase sendo concluída na sucessão temporal.  
SCHOPENHAUER: Como estou, Sade? 
SADE: Não estás, Schopenhauer. 
SCHOPENHAUER: Como Sade, não estou, se estava me transmudando? 
SADE: Ha! Ha! Ha! Gargalharei! Gargalharei! Gargalharei! Que metamorfose horrorosa, 
Schopenhauer. 
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SCHOPENHAUER: Fala logo, Sade, me transmudei em quê?  
SADE: Terás que aguardar um pouco, a metamorfose que esperavas mudou novamente. Agora não 
sei em que te transmudarás. Preferes te transmudares em que imagem? Ha! Ha! Ha! Voltou 
novamente a imagem anterior, Schopenhauer, penso que a Vontade está se deliciando com os teus 
terríveis sofrimentos. Eu não estou acreditando! Eu não estou acreditando! Que horror! Que horror! 
Ha! Ha! Ha! Que ironia! Que sarcasmo! Não consigo me conter. Gargalharei! Gargalharei! 
Gargalharei! 
SCHOPENHAUER: Não suporto mais tanto terror, diz-me Sade, em que me transmudei?  
SADE: Schopenhauer, se por acaso te transmudares na megera, me amarás? 
SCHOPENHAUER: Plef! Plef! Plef!  
SADE: Calma, Schopenhauer! Calma! Que horror! A metamorfose foi concluída no espaço e no 
tempo. A minha vontade é de ver o teu corpo mutilado de tanto sofrimento! Não esperava essa 
imagem, com certeza, começará um novo Eterno Retorno de infinitas dores contra ti, lixo vil! 
SCHOPENHAUER: Sade, por favor, não me deixa desesperado, diz-me logo em que me 
transmudei? 
SADE: Pergunta ao Atma! 
SCHOPENHAUER: Atma, em que me transmudei? 
ATMA: Ha! Ha! Ha! 
SADE: 
deliciar com a sua terrível tragédia. Que metamorfose cômica, Schopenhauer! Num segundo 
percebo o trágico noutro o cômico. Mudou novamente, Schopenhauer! Ha! Ha! Ha! Eu e Atma 
estamos nos divertindo profundamente.  
SCHOPENHAUER: O que inferes da piedade? 
SADE: 

Estás agora mendigando a piedade? Desejas de minha parte clemência, piedade e renúncia? Estás 
sofrendo com as metamorfoses? Tudo está apenas começando, as metamorfoses continuarão a 
torturaste. Quem sabe, se as metamorfoses cessassem na imagem de Hegel, talvez te transformes no 
filósofo oficial da Alemanha, e num dos maiores amantes do Estado! Há! Há! Ha! 
SCHOPENHAUER: Prefiro o sofrimento trilhões de vezes! Ou até mesmo a morte mais cruel. 
SADE: Sim, mas há uma questão: a metamorfose existe independente da tua vontade, não tens 
nenhum domínio sobre os trilhões de imagens que te fazem de objeto e gargalham de ti. Queres o 
repouso, mas as imagens desejam o movimento. Penso que a tua relação com Parmênides e tua 
dependência é gritante. Desejas viver, Schopenhauer, dentro de uma esfera bem arredondada como 
a esfera de Parmênides e permanecer num repouso eterno. Parece-me que terás um momento de 
alegria, ou seja, a metamorfose foi concluída e a imagem que degustará te trará profundos prazeres 
e, quem sabe, alguns trilhões de séculos de repouso. Vê, Schopenhauer, olha para aquela imagem! 
SCHOPENHAUER: Não estou percebendo nenhuma imagem no espaço e no tempo, Sade. 
SADE: Ali, Schopenhauer, por detrás da floresta verdejante como fenômeno. Ficarás deslumbrado 
com a imagem! 
SCHOPENHAUER: Sade, não achas que já me torturou em demasia? Não estou vendo nenhuma 
imagem pôr detrás dos fenômenos. 
SADE: E como poderás ver alguma imagem pôr detrás dos fenômenos, Schopenhauer, se a imagem 
é o próprio fenômeno. Por detrás dos fenômenos estão as idéias. 
SCHOPENHAUER: Deixa de ironizar-me!  
SADE: Vê ali! 
SCHOPENHAUER: Que idéi
que o teu desejo em me torturar, era apenas aparente e não real, essa idéia me proporciona um 
êxtase profundo. 

 
SCHOPENHAUER: Parmênides! Parmênides! Parmênides! (Schopenhauer gritando alegríssimo) 
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Sabia que aquele Sade brincalhão estava apenas se divertindo, não desejava o meu sofrimento. Com 
-  

SADE: Viu Schopenhauer, como não sou tão cruel assim como imaginavas! Repousa 
 

SCHOPENHAUER: Não, Sade! Não, Sade! Não, Sade! Não! (Schopenhauer gritando 
desesperado) 
SADE: O que houve, Schopenhauer? Estás desesperado, eu não acredito que a imagem mudou!  
SCHOPENHAUER: Sade, não me tortura mais! Não era Parmênides, mas sim, a Vontade 
gargalhando de mim. 
SADE: As imagens são mutantes e Parmênides, com certeza, não é um filósofo desejado pelas 

próxima imagem não será Platão ou mesmo Kant. 
SCHOPENHAUER: Sade, por favor, desejo dialogar! 
SADE: Dialogar! Interessante, naqueles suplícios dolorosíssimos em que passei, não me 
perguntaste se desejava dialogar, por que agora o diálogo? Sofra Schopenhauer! Sofra. Antes de 
compor a tua marcha fúnebre, terás milhões de prazeres que te propiciarei com a deliciosíssima e 
ardentíssima Afrodite. O que dizes, Schopenhauer? 
SCHOPENHAUER: Sade, por favor, não me faz contradizer a minha teoria, Afrodite está a 

 
SADE: Schopenhauer, como te sentes em está agrilhoado nessa árvore que após poucos segundos 
chegará Afrodite para acariciar-te? Minha Vontade é atear fogo no teu corpo. Interessante, não estou 
mais vendo Schopenhauer! Estou vendo duas cabeças num só corpo.  
SCHOPENHAUER: Como duas cabeças num só corpo, Sade? Existe apenas um corpo e uma 

 de Ovídio. O que estás vendo é o teu grandiosíssimo 
amigo Schopenhauer.  
SADE: Não. O que estou vendo é Agostinho e Tomás de Aquino. A minha Vontade é começar agora 
a inquisição contra esses dois maiores erros da humanidade. Malditos padres! (Sade não está 
reconhecendo Schopenhauer) 
SCHOPENHAUER: Sade! Sou eu, Schopenhauer.  
SADE: Tenho um profundíssimo ódio de Agostinho e Tomás de Aquino. 
SCHOPENHAUER: Agostinho e Tomás de Aquino não estão mais aqui, olha com maior 
profundidade para mim!  
SADE: Afrodite acaba de chegar, sentirás profundíssimos prazeres corporais, lixo contrário às 
paixões! 
AFRODITE: Sade, amanheci hoje, ardentíssima. Por que me convidaste ao prazer num lugar tão 
distante? 
SADE: Desejo que inflames o corpo de Schopenhauer com profundíssimos prazeres. (Passa a 
reconhecer Schopenhauer) 
AFRODITE: Schopenhauer é um filósofo contrário a Vontade, como inflamá-lo de prazeres? 
SADE: Por isso te convidei. Será uma tortura para Schopenhauer contradizer a sua teoria. Vá 
Afrodite, sabes como deixar Schopenhauer delirar e enlouquecer de paixões. 
AFRODITE: Levarei Schopenhauer até o Olimpo, numa ardente viagem ao prazer. 
SADE: Isso, Afrodite! Isso. (Afrodite dirige-se até Schopenhauer)  
AFRODITE: Que posição estética, Schopenhauer! Será um enorme prazer para mim, abraçar o teu 
corpo e deixá-lo sedento de amor. 
SCHOPENHAUER: Pára Afrodite! Pára. Sade está querendo me torturar, ele está envolto do Véu 
de Maia. Tu, também estás envolta do Véu de Maia, estás a serviço da Vontade. 
AFRODITE: Sim, claro, Schopenhauer, por isso estou aqui. Que tal Schopenhauer, assim! E assim, 
te causa prazer? 
SCHOPENHAUER: Pára! Pára!  Pára! Afrodite. 
SADE: Ha! Ha! Ha! Que loucura, Afrodite. Degusta, Schopenhauer, degusta! 
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AFRODITE: E agora, Schopenhauer, degusta o meu ardente corpo! Isso! Continua, estou 
enfurecida de tanto prazer. 
SCHOPENHAUER: Não estou fazendo nenhuma experiência, isso não passa de uma ilusão, como 
todas que vivenciamos até agora! 
SADE: Como ilusão, Schopenhauer! Não vês como está Afrodite! Achas que esse delicioso corpo 
seja uma ilusão? Não existe Véu de Maia, Schopenhauer, e muito menos o Véu de Ovídio. As 
metamorfoses são reais e o que estás degustando, é sim, a deliciosíssima Afrodite. Como vês, não 
sou tão cruel, não é, Schopenhauer! Nos últimos segundos da tua vida, ainda te propicio ardentes 
prazeres, coisa que não fizeste comigo naqueles dolorosos sofrimentos em que vivi. 
SCHOPENHAUER: Véu de Maia, Sade! Véu de Maia. 
SADE: 

 
AFRODITE: Schopenhauer, agora assim! Isso, Schopenhauer. Pára Schopenhauer, não me 
confundes com Madame Schopenhauer! Plef! Plef! Plef! (Afrodite sensualíssima) (Schopenhauer 
agride Afrodite).   
SADE: Ha! Ha! Ha! Que loucura, Afrodite! Que loucura! Leva Schopenhauer ao delírio, e faze de 
uma vez por todas que esqueça o Mundo como Representação e o viva como Vontade. Posso 
participar da festa, Afrodite? 
AFRODITE: Claro, Sade! Que delícia, Sade! Vê  
SCHOPENHAUER: Pára, Sade! Pára! Pára! 
SADE: Lembras no início da nossa Odisséia quando te convidei ao prazer na minha deliciosíssima 
alcova? Não esqueci daqueles bofetes, Schopenhauer. Tudo está apenas começando. Não sei quem 
mais odeio: se tu, Agostinho ou Tomás de Aquino. Quando Heráclito aparecer, terás o prazer em 
abraçá-lo. Que abraço fervoroso, Schopenhauer. Que tal degustar do Véu de Fogo! Na hora da 
inquisição, gritarás, e eu gargalharei por toda a eternidade. Afrodite, por favor, faze milhões de 
performances exageradíssimas, sinto prazer em ver Schopenhauer também sentir prazer. 
AFRODITE: Que tal assim agora, Arthur! Queres mais exageros, posso convidar Lisístrata e 
Aristófanes. 
SCHOPENHAUER: Esquece os dois e para, por favor! 
AFRODITE: Como, se estou começando agora! Que delícia, Arthur! Que delícia. Esquece o teu 
programa filosófico, não vês que é contrário a vida? 
SCHOPENHAUER: Enquanto existir a Vontade toda poderosa, ninguém terá um só minuto de 
repouso na vida. 
AFRODITE: E para que repouso? A vida é Vontade, prazer, luxúria e paixões! O corpo pra ti 
representa uma tortura, queres te livrar do corpo pela abdicação do Querer Viver. O mundo não 
pode subsistir sem a Vontade Schopenhauer, o seu fundamento. 
SCHOPENHAUER: O fundamento é o fundamento de todas as dores do mundo. Por isso desejo 
suprimi-lo. É o que farei numa cadeia planetária, num discurso que conduzirá a humanidade à 
supressão de todos os seus tormentos. 
AFRODITE: Tormentos da humanidade ou os teus tormentos subjetivos, Arthur? 
SCHOPENHAUER: Da humanidade, Afrodite. 
AFRODITE: Ha! Ha! Ha! Agradas-te essa deliciosa performances, Schopenhauer? 
SCHOPENHAUER: Afrodite, não contradiga o meu sistema, pára de uma vez por todas! 
AFRODITE: Schopenhauer, se por acaso as Metamorfoses de Ovídio mudassem a minha imagem 
e me transformasse na Madame Schopenhauer, amarias a tua própria mãe? 
SCHOPENHAUER: Prefiro o suicídio! O que sinto por ela Afrodite é asco. Tenho um 
profundíssimo nojo da sua presença física. Já havia discutido com Sade sobre o possível assassinato 
da megera. Pensei várias vezes em assassiná-la, monstruosamente, mas para não contradizer o meu 
sistema, esqueci. Prefiro vingar-me na fantasia em vez da realidade, mas desejo uma morte terrível 
para a megera. 
SADE: Agora que degustaste da deliciosíssima Afrodite, penso que já está chegando a hora de 
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compor a tua terrível oração fúnebre. Convidarei Mozart para tocar, na hora que o teu corpo Tomas 
de Aquino e o de Agostinho estiverem fervendo em chamas. 
SCHOPENHAUER: Sade, estás me confundindo com Tomás de Aquino, não vês que estás envolto 
no Véu da Vingança, conseqüência do Véu de Maia? 
SADE: 
arderá, enquanto isso, eu e Mozart nos divertiremos com a tua dolorosa morte. Atearei fogo agora 
no teu vil corpo. Lixo asceta! 
SCHOPENHAUER: Estás me confundindo com Agostinho. Sade, vamos dialogar e esquecer dos 
sofrimentos e nos lembrar dos prazeres que vivemos nessa deliciosa Odisséia. 
SADE: 
componhas uma marcha fúnebre terrível para um ex-  
MOZART: Quem está sucumbindo, Sade? 
SADE: O lixo medieval, Mozart, isto é, Agostinho e Tomás de Aquino. 
MOZART: Ah Sade! Agora sim, terei um infinitíssimo prazer em compor uma marcha muito mais 
terrível do que tudo. 
SCHOPENHAUER: Não, Mozart! Sade está envolto do Véu de Maia. Sou eu, o teu infinito e 
amigo Schopenhauer. (Schopenhauer gritando desesperado) 
MOZART: Sade, estou muito distante, mas percebo que alguém está gritando desesperado, para 
que eu não componha a marcha fúnebre. 
SADE: Não, Mozart eles estão apenas gritando e desejando que exageres no piano na composição 
da marcha. 
MOZART: Ah! Sade, com certeza, tocarei o lado mais horroroso da existência humana. Tomás de 
Aquino e Agostinho sentirão no corpo, o que tu, sentiste no teu, Sade. 
SADE: Isso, Mozart! Isso! 
SCHOPENHAUER: Não Mozart! Não Mozart! Não! 
SADE: Antes de sucumbir, Agostinho e Tomás de Aquino desejam também uma belíssima lápide? 
Posso imaginar uma clássica lápide diferente de tudo. Vejo uma lápide belíssima confeccionada 
pelas mãos do filósofo do fogo. Que estéticas paredes! Quando me lembro dos suplícios que 
Giordano Bruno viveu quando lançado à fogueira, o meu ódio se multiplica trilhões de vezes. 
Enquanto os dois estiverem queimando, eu gargalharei por toda a eternidade.  
SCHOPENHAUER: Sade, esqueceste do Atma? Será que a partir do Atma não voltas a relembrar 
de mim? 
SADE: Jamais esquecerei da minha alma cósmica, Agostinho. Atma presenciará o teu sucumbir, 
lixo medieval! Agora imaginarei a lápide, enquanto Mozart afina o piano, depois farei a composição 
da oração fúnebre. Esqueceste lixo, quando propuseste a multidão nas ruas da humanidade a 
atearem fogo na minha deliciosa alcova? Nunca sofri tanto quando vi a minha alcova em chamas. 
SCHOPENHAUER: Sade, sabes que tudo aquilo que aconteceu foi apenas uma falsa experiência, 
isto é, uma experiência ilusória posta pela Vontade para nos atormentar. 
SADE: Ilusória ou real, sofri profundamente. Se a experiência que passei foi ilusória, por que estás 
pedindo clemência, lixo? Com certeza, a tua experiência também é ilusória, então relaxa e sofre. 
Daqui, já posso ver a tua lápide sendo confeccionada por Heráclito e Vulcano. Que paredes 
macabras! Que arquitetura humilhante fizeram para ti, Agostinho. As paredes da tua alvenaria 
oscilam, descomunalmente, enquanto a megera e Hegel morrem de gargalhar como signos da tua 
lápide. Sade continua confundido)  
SCHOPENHAUER: Signos da minha lápide? 
SADE: Sim, signos da tua lápide. Fundei esses dois signos e imprimi-os na lápide lixo, para que 
compreendas que o sofrimento deve ser enfrentado no confronto, e tu, apenas acusas a megera e a 
Hegel de serem os culpados pelas tuas dores! 
SCHOPENHAUER: Sade, não me tortura mais! Tira a megera e Hegel das paredes da minha 
lápide. Se souberes das dores que está me causando estetizando e contemplando a minha heraclítica 
morte numa estética perfídia! 



118 
 

 
 

SADE: A megera e Hegel sempre torturaram a tua existência, Tomás? 
SCHOPENHAUER: Schopenhauer, não me confundas com Tomás de Aquino! Sou Arthur, o 
grande crítico da Vontade. 
SADE: Schopenhauer, estás agressivamente polemizando demais! Responde-me: a megera e Hegel 
foram as tuas descomunais e infinitas dores, não foram, lixo? (Toma consciência que é 
Schopenhauer mas continua a torturá-lo). 
SCHOPENAHUER: Dois asquerosos conservadores! A megera representa a personificação da 
Vontade; enquanto o charlatão a personificação do Estado. E tu, um servo e comportado amante da 
Vontade. 
SADE: Agostinho e Tomás, não desejo mais compor a oração fúnebre, desejo sim, atear essa tocha 
de fogo sobre o teu resignado corpo. Oh! Véu da Repressão.  
SCHOPENHAUER: Não, Sade, não, Sade, não! É Arthur a gritar os seus últimos protestos de 
suplícios.  
SADE: Morre lixo! Morre! Lixo! Morre! Lembra que não esqueci e jamais me esquecerei dos 
bofetes.  
SCHOPENHAUER: Véu de Bofete, Sade! Véu de Bofete, Sade! 
SADE: Véu de Fogo, Tomás! Véu de Fogo! Agostinho começarei a compor a tua lápide. Nas 
paredes brasais, a megera e Hegel, fervorosamente, gargalharão de ti. Para atormentar mais e mais a 
tua dor, terei o enorme prazer de colocar a imagem de Atma na tua lápide sendo descomunalmente 
desdenhado pela megera e por Hegel. Que Hegel cruel, que sofrimento Atma está vivendo nas mãos 

 
SCHOPENHAUER: O que estão fazendo com Atma, Sade? Não consigo suportar o sofrimento 
sobre Atma. 
SADE: Que tragédia terrível, Tomás! Não! Isso não! Nunca fiz uma experiência de uma tragédia 

com certeza, a Vontade gargalhando de ti. No teto da lápide terás a imagem daquela costureira que 
quase assassinaste quando estavas envolto do Véu de Maia. Lembras lixo? Na entrada da lápide 
serás recebido por uma vaia universal, por afirmar e viver uma experiência niilista contrária a vida. 
Todos desdenharão de ti, mortos e vivos te atormentarão por toda a eternidade, jamais terás o 
repouso que tanto desejas. Parmênides, sempre te excitará ao repouso e a Vontade te excitará ao 
sofrimento.  
SCHOPENHAUER: Sade, não terás coragem de atear essa tocha heraclítica sobre o corpo do teu 
eterno amigo, Schopenhauer! 
SADE: Agostinho, começarei a gargalhar dos teus macabros sofrimentos. Enquanto o teu corpo 
estiver ardendo de sofrimentos, o meu arderá de prazeres. Toma lixo vil! Toma! Ha! Ha! Ha! (Sade 
envolto do Véu de Maia). 
SCHOPENHAUER: Não Sade! Não Sade! Não! Estás envolto do Véu de Maia! 
SADE: No Véu de Maia! Ha! Ha! Ha! Não estou envolto do Véu de Fogo. Morre lixo! Morre lixo! 
Morre lixo! Morre! Também terás o prazer de vislumbrar ainda em vida uma oração como 
homenagem. Enquanto o teu corpo arde em chamas, declamarei a oração que começarei agora. 

Agostinho e Tomás de Aquino. Faze o piano tremer em dolorosos acordes e ao mesmo tempo em 
Sade gritando para Mozart que está do outro lado do 

rio). 
MOZART: Deixarei, Sade, o espírito heraclítico se apropriar de mim, e tocarei a oração mais 
fervorosa e ardente que já existiu. 
SADE: Faze o piano gargalhar, Mozart! Ironiza o quase morto em acordes funerais! Agora, Mozart 

 
 
 
ORAÇÃO FÚNEBRE DE SCHOPENHAUER 
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SADE: Oro! Oro! Oro! Com um descomunal prazer o arder em morte de um programa filosófico 
que conduzirá a humanidade a se afundar no nada. Com o sucumbir do lixo, as paixões, novamente, 
serão acesas e os ardentes amantes poderão vivê-
e resignado protesta clemência, e a gritar com o corpo em chamas pela vida, a Vontade Gargalha! 
Gargalha! Gargalha sem parar! A inquisição que fez de Giordano Bruno objeto de inexoráveis 
dores, volta-se agora contra os eternos inimigos fúnebres das paixões. Antes de sucumbires erro, 
ofereci-te a deliciosíssima Afrodite como objeto do desejo, que te propiciou descomunais prazeres.  
              Oro por ti lixo vil, e mesmo depois daqueles infinitos bofetes, não me esqueci de te prestar 
as últimas homenagens em chamas heraclíticas que te fazem de objeto e, que após alguns segundos 
teremos uma perfeita obra de arte que será exposta para toda a humanidade nas ruas da humanidade. 
Não esqueci também de compor um refrão para ti, Tomás, que, com certeza, será tocado nas ruas da 
humanidade por um público de cinco trilhões de crianças. Enquanto gritas com o corpo fervendo em 
sofrimentos, a humanidade por outro lado, explode em gargalhadas e gargalhando recitará o refrão 
e, numa só voz exclamarão: 
 
 
REFRÃ0: Morre Lixo! Morre Lixo! Morre Lixo! Morre! Ha! Ha! Ha! 
                 Morre Lixo! Morre Lixo! Morre Lixo!  Morre! Ha! Ha! Ha! 
                 Morre Lixo! Morre Lixo! Morre Lixo! Morre!  Ha! Ha! Ha!                                  
                Queima Lixo! Queima Lixo! Queima Lixo! Queima! 
                Queima Lixo! Queima Lixo! Queima Lixo! Queima! 
                Queima Lixo! Queima Lixo! Queima Lixo! Queima!  
 

 
Não te preocupes que pedirei também à Afrodite que contemple a tua pobre morte e, nos momentos 
mais dolorosos, Afrodite acariciará o teu ardente corpo com o ardentíssimo tridente de Netuno 
perfurando calorosamente as tuas terríveis feridas em sofrimentos e, claro, com alguns prazeres em 
despedida. Morre Lixo! Morre Lixo! Morre Lixo! Morre! Que lápide trêmula Agostinho! A 
costureira não pára de gargalhar e a apontar para ti com desdém pela descomunal queda sofrida por 

Como Vontade e Representação, para O Mundo como Vontade e sem Representações e, logo em 
seguida, riscou o teu nome do teu próprio trabalho. Que dor! Que dor! A posteridade não saberá 
quem foi Arthur Schopenhauer, mas sim, a grandiosa Madame Schopenhauer, e inclusive, riscou 
completamente o livro quatro, 

(Schopenhauer continua sofrendo e gritando) Interessante, em vez de citar Agostinho ou Tomás, 
citei Schopenhauer! Não estou me compreendendo. Desde quando o fogo é uma ilusão dos sentidos, 

e 
Ovídio poderão te resgatar ou mesmo mudar a tua imagem? Agostinho deixa-me continuar a criação 

 de uma forma muito mais 
intensa e cruel do que todo o período de inquisição medieval. Nunca vi tantas crianças com olhares 
pavorosos e macabros de ódio contemplando sadicamente o sucumbir dos dois. Os fúnebres corpos 
passarão por um corredor de um trilhão 
vislumbrar o desdenhar da crueldade infantil. Tomás de Aquino e Agostinho viverão a maior 
tragédia já acontecida na história. Imagina, Sade, das primeiras crianças que estão no início do 
corredor, para as últimas no final do corredor, onde ficará a lápide aguardando o sepulcro do lixo, 
quanto de sofrimento não passarão os dois maiores erros da humanidade! Sade, onde se encontra 
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culpa, Mozart, 

está tocando a sua dulcíssima flauta, também está preparando um discurso para apresentar a 
humanidade em conjunto numa cadeia planetária na televisão, a sua proposta de aniquilar com as 

pela vida, enquanto o fogo me afunda para a morte. Mozart, suplico a presença de Tales de Mileto 

desesperadamente, por T

sentindo um monstruosíssimo prazer no sucumbir do erro.  
 
REFRÃO      Morre lixo! Morre lixo! Morre lixo! Morre.  
                      Queima lixo! Queima lixo! Queima lixo! Queima.  
                      Queima lixo! Queima lixo! Queima lixo! Queima. 
 
Queima e morra, e pára de gritar pelas dores, tenho que dá seqüência a oração! Oro pela imagem do 
quase morto que caminha ardentemente para o corredor do Véu de Fogo a gritar em suplícios pela 
vida, e as crianças a gargalharem das suas tristes mortes. O eterno caixão fúnebre que está sendo 

ssima dor tem o prazer em contemplar 

Véu de Fogo. O filósofo Hegel não para de gargalhar segurando sarcasticamente a alça do caixão 
dos quase, em alguns segundos mortos. A mãe do infeliz brinca com Hegel e me parece que soltarão 
a alça do caixão. A Vontade e a costureira cospem no rosto do pobre filósofo que, a despedir-se em 

frão. Vê, 
Sade, cinco trilhões de crianças sarcasticamente ironizando o vivo quase morto. Parece-me que o 
primeiro morto está clamando, desesperadamente, para morrer, enquanto as crianças numa só voz 

 
 
REFRÃO: Morre lixo! Morre lixo! Morre lixo! Morre! Ha! Ha! Ha! 
                   Morre lixo! Morre lixo! Morre lixo! Morre! Ha! Ha! Ha! 
                   Morre lixo! Morre lixo! Morre lixo! Morre! Ha! Ha! Ha! 
                   Queima lixo! Queima lixo! Queima lixo! Queima! 
                   Queima lixo! Queima lixo! Queima lixo! Queima! 
                   Queima lixo! Queima lixo! Queima lixo! Queima! 
 

voz de Heráclito e das terríveis crianças que no refrão me convidam, prazerosamente, a afundar-me 
na morte! Que dor, Mozart! Que dor! Que marcha e oração macabra estás inventando e tocando 
para mim. Sem falar daquela horrorosa lápide que Sade construiu com o intuito de fazer-me sofrer 
com a presença da megera, Hegel, a Vontade e a protegida costureira como arquitetura da minha 

 
Mozart, dois trilhões de crianças agora resolvem tocar flauta, enquanto o quase morto caminha na 
passarela do Véu de Fogo. Que cena clássico-fúnebre!   

 
Não, Mozart! As crianças estão tocando flauta e sendo aco
Schopenhauer e pelo poderosíssimo Pã que está alegríssimo em flautear na orquestra as ardentes 

tocando flauta com Pã e com as ardente  
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Que cena mais humilhante para o morto! Que Hegel e Madame Schopenhauer cruéis! Soltaram a 
alça do caixão e o quase morto com o corpo em chamas cai numa posição, desagradabilíssima, 
enquanto isso, milhões de crianças morrem de gargalhar. Enquanto o infeliz grita por Tales, por 
outro lado, cinco trilhões de crianças gritam por Heráclito. Nunca vi uma cena tão clássica! 

 Durkheim de ter divulgado um senso de cinco trilhões de 
 

Mozart, a estatística não foi de Durkheim, mas sim, do poeta do exagero que no instante em que o 
quase morto desfilava em chamas pela heraclítica passarela, ele contemplava ironicamente as suas 
dolorosas e inflamáveis feridas em sofrimentos. Darei, novamente, seqüência à oração. Quero sentir 
de perto o fumaçar do corpo da escória asceta que conduzirá a humanidade ao sepulcro. 
Oro, em unidade heraclítica, com um público de cinco trilhões de crianças gargalhando 
infinitamente pelo sucumbir da escória, com as suas trilhionárias tochas em punhos, exclamando: 
 
 

Nos queimamos e não nos queimamos 
                                      Duas vezes no mesmo fogo! Ha! Ha! Há! 
                                      Nos queimamos e não nos queimamos 
                                       
                                      Queima lixo! Queima lixo! Queima lixo! Queima! 
                                      Queima lixo! Queima lixo! Queima lixo! Queima! 
                                      Queima lixo! Queima lixo! Queima lixo! Queima! 
Morre lixo! Morre lixo! Morre lixo! Morre! 
 
Oro, também em nome do grande clássico, O Mundo como Vontade e sem Representações da 

sarcasticamente, com o livro em punho, declama, ironicamente, algumas passagens para o quase 
morto sobre os sofrimentos e as dores do mundo. Enquanto o possível morto grita pelas dores do 
mundo, Madame Schopenhauer, ironicamente, grita pelos prazeres do mundo. Que humilhação está 
vivendo o grande filósofo que fugia do prazer para não se encontrar com a dor! Morre lixo! Morre 
lixo! Morre lixo! Morre! (Toma consciência que é Schopenhauer e ainda continua com a vingança) 

ão fazendo Agostinho e Tomás de Aquino! Penso que 
 

O quê, Mozart? 

 outros mundos, lixo Ha! Ha! Ha! Existe outros 
 

Mozart dialogarei com Tomás de Aquino e Agostinho, para saber o que estão sentindo nessa 
-sensível, 

acredito que não está sofrendo intensamente, porque a sua filosofia da história culmina na cidade de 
Deus. Lá, todas as dores que agora fazem experiência serão compensadas pela verdade eterna.  

esprender-me da idéia de que ouço 
 

Mozart, esquece Arthur. O grande filósofo e amante de Parmênides após ter terminado de tocar com 
as crianças a sua dulcíssima flauta está descansa  

-me desse monstruoso suplício. Quando vejo bem distante a 
 

Não morra agora, Agostinho. Desejo contemplar até o último instante o teu sucumbir e descer na 
Alvenaria de Maia. Não esquece também de quando excitavas a deusa da repressão a gargalhar 
ironicamente a minha dor. Enquanto eu borbulhava, a deusa da repressão orava. Aquela horrorosa 
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oração à serviço da renúncia me propiciou descomunais sofrimentos, Tomás. Que crianças 
malvadas, Mozart! Que crianças inflamáveis! Estão excitando cada vez mais a volúpia e a fome do 
fogo sobre o corpo de Agostinho e Tomás. Tenho uma idéia, Mozart! Para que a oração fique mais 
excitante convidarei o poeta do exagero para compor uma poesia no meio da oração. Enquanto as 
crianças gritam e cantam o refrão, o poeta do exagero recita a poesia. Nunca vi uma morte tão 
fúnebre-clássica! Mozart será que essas saturnais e macabras nuvens foram enviadas por Tales de 
Mileto para resgatar o lixo? Não para de tocar, Mozart, talvez seja apenas a Vontade mais uma vez 
iludindo o lixo para que eles pensem que não sucumbirão. A Vontade tem um profundíssimo ódio de 
Tomás de Aquino e Agostinho. Não acredito que deixará Tales de Mileto conter a fúria de Heráclito 

(Schopenhauer gritando)  
Aquela macabra, sombria e monstruosa nuvem não é o grande filósofo da água, mas sim, a Vontade 
ironizando o lixo. Está se aproximando, suavemente e sorrateiramente dos dois erros, e me parece 
que dialogarão. A nuvem está transmudando a sua forma, e Tomás está saudando alegríssimo a 
presença do fenômeno, Tales. Interessante, o poeta das metamorfoses também está morrendo de 
gargalhar de Agostinho.  

 
Mozart, no sentido mais amplo, eu poderia inferir que sã

dor inconscientemente no espaço e tempo, revela o caráter ilusório das metamorfoses. As 
metamorfoses representam o brincar da Vontade como fundamento, desiludindo e iludindo a vida 
mediante o Eterno Retorno e o Véu de Maia. A percepção que Agostinho tem no espaço e no tempo 
como experiência, quando percebe Tales de Mileto, é a conseqüência monística da Vontade, isto é, a 
Vontade ao mesmo tempo que mostra a sua essência e também a esconde.  

 
Sim, esconde a sua essência.  

-  
Mozart, que loucura! Tens razão. Que monstruosidades viverão, Agostinho e Tomás de Aquino. 

novamente, a Vontade como Eterno Retorno e Véu de Maia me convidando ao sepulcro. 
(Schopenhauer, novamente desesperado) 

Parece-me que a Vontade após ter feito de objeto de sofrimento Mozart, após a ilusão do Véu da 
Sinfonia, retornou odiosíssima, crudelíssima.  
 
REFRÃO      Morre lixo! Morre lixo! Morre lixo! Morre. 
                       Morre lixo! Morre lixo! Morre lixo! Morre. 
                       Morre lixo! Morre lixo! Morre lixo! Morre. 
 
VONTADE: Que noite macabra, Arthur! Trilhões de estéticas tochas te convidam ao sepulcro. 
Lembras quando dialogamos, quando afirmei que novamente retornaria a partir do Eterno Retorno? 
Poderias ter evitado tudo, quando impus no Eterno Passado que não fosses à televisão contrariar os 
meus desígnios, as minhas ilusões, as minhas seduções, os meus prazeres e as minhas dores sobre o 
mundo. Eu sou a dor no mundo, eu sou o prazer no mundo, eu sou a sedução no mundo, eu sou a 
ilusão no mundo. Eu sou a vida e a morte no mundo! Eu sou a metafísica no mundo.  
SCHOPENHAUER: Prefiro heraclíticas e descomunais dores a renunciar ao niilismo. Prefiro 
afundar-me na morte do que renunciar à televisão como mecanismo pelo qual a humanidade em 
conjunto afundar-te-á na escuridão tumular. Imagina, Vontade, eu, Arthur Schopenhauer, numa 
cadeia planetária desmistificando todos os teus impulsos destrutivos e fazendo com que toda a 
humanidade se volte contra ti. Imagina, a construção de um programa educativo fora dos interesses 
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da Vontade, das paixões, dos desejos, e das fantasias.    
VONTADE: Arthur! Arthur! Arthur! Ingênuo Arthur! Ainda não percebeste o teu desfilar macabro 
condicionado pelo princípio de razão rumo ao nada? O espaço, tempo e causalidade em que estás 
sofrendo, convidam-te a pular para fora da vida. Esquece para sempre a televisão! 
SCHOPENHAUER: Interessante! Lembro-me, que tinhas todas as possibilidades de aniquilar-me 
e não o fez. Penso que tu, Vontade, como raiz metafísica do mundo, também estás condicionada 
pelo princípio de razão, pois se não o tivesse, já terias me aniquilado niilisticamente. Sem espaço, 
sem tempo e sem causalidade, como podem existir dores no mundo? Posso inferir que sem espaço, 
tempo e causalidade, não poderá subsistir o Eterno Retorno e, consequentemente, o Véu de Maia. 
VONTADE: Queres aniquilar com a música? Com a poesia? Com a dança? Como pensar a 
existência da música, da poesia e da dança, sem a presença de uma metafísica da música, da poesia 
e da dança? Sem a Vontade, o mundo sucumbirá. Por que não pulas para fora da vida o suicídio? 
Caminharás por entre esse infinito corredor desdenhado por todas as crianças, e não morrerás por 
minhas mãos, mas pelas tuas próprias mãos, tu mesmo te conduzirás para a tua própria lápide. 
 
REFRÃO: Morre asceta! Morre asceta! Morre asceta! Morre. 
                   Morre asceta! Morre asceta! Morre asceta! Morre. 
                   Morre asceta! Morre asceta! Morre asceta! Morre. 
 
Tens que escolher uma das três coisas que vou te impor para que possas emancipar-se desse terrível 
suplício: primeiro; amar a tua mãe. Segundo; suicidar-se. E terceiro; esquecer a televisão. Escolhe 
asceta! Queres transmudar de espaço e tempo com o pulguento, Atma? 
SCHOPENHAUER: Esquece o Atma! 
VONTADE: Então escolhe! Ha! Ha! Ha! A experiência que Atma fez no Eterno Retorno do Eterno 
Passado foi ilusória, mas agora no Eterno Presente será real e não terás mais o Atma no Eterno 
Futuro.  
SCHOPENHAUER: Prefiro a morte na sucessão temporal a amar a megera! Daqui já posso ver a 
minha lápide e não falta muito para que me afunde logo na morte. 
VONTADE: Esqueceste do teu fundamento? Não morrerás por Heráclito, Arthur. Escolhe! Um 
programa educativo fora dos interesses da Vontade propiciará uma quantidade monstruosa de 
suicídios no mundo, então esquece a televisão. 
SCHOPENHAUER: Jamais! Jamais! Jamais! Um programa formativo e educativo fora dos 
interesses da Vontade, conduzirá a humanidade ao repouso eterno e, consequentemente, à supressão 
das dores do mundo.  
VONTADE: Não é possível suprimir as dores do mundo, suprimindo a Vontade como fundamento 
das dores do mundo. A Vontade jamais renunciará ao Querer Viver, uma vez que é pelo Querer 

 
SCHOPENHAUER: Acreditas na história? A história é um produto da Vontade ou uma criação 
racional dos filósofos? 
VONTADE: Os filósofos da história es
como idéia de processo ou aperfeiçoamento da espécie, conduzirá os homens a uma unidade 
absoluta, seja num Estado ou até mesmo a partir da Arte na construção de um Estado-Estético como 
pensava o ingênuo Schiller. A história é o Querer Viver da Vontade na sucessão e na motivação 
temporal. Claro, que deixo que eles pensem que a história é um produto da ação consciente dos 
homens sobre a natureza e sobre si mesmos. Quanto mais eles acreditam na história e, 
consequentemente, na supressão das dores do mundo pela história, eu gargalho! Gargalho! Gargalho 

dos seus estágios anteriores, porque não existiram estágios anteriores às forças é à história das lutas 
de forças. Conservo o termo história apenas para excitá-los a permanecerem no Véu de Maia, mas, 
na realidade o que existe é o Eterno Retorno, forças e o Véu de Maia. Concluindo: O fundamento 
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das forças, do Eterno Retorno e do Véu de Maia, sou Eu, Arthur. Vontade!  
SCHOPENHAUER: Não estou mais suportando o sofrimento inflamável de cinco trilhões de 
crianças gargalhando sem parar.  
VONTADE: Véu de Suicídio! Schopenhauer. Véu de Suicídio! 
SCHOPENHAUER: Véu de Televisão, Vontade. Véu de Televisão! 
VONTADE: Farei com que Sade multiplique por milhões de vezes as crueldades contra ti, lixo, ele 
está envolto do Véu de Maia e não para um minuto de gargalhar das tuas dolorosas feridas. Quero 
que agora Atma sofra uma experiência real no espaço e tempo. É possível falar de suicídio canino? 
Claro que não, Arthur. Então sofre, Atma! Sofre. Também não esquece que o poeta do exagero 
poetará o teu suicídio.  
SCHOPENHAUER: Esquece o Atma que me submeto ao asco da megera. 
VONTADE: O diálogo está apenas começando! Terás que primeiro seduzir a megera ao amor e 
propiciá-la milhões de prazeres carnais. 
SCHOPENHAUER: Posso agredi-la à bofetadas? 
VONTADE: 
penso, Arthur? Impõe o teu Querer Viver como força sobre a megera!  (A Vontade bastante 
agressiva) 
SCHOPENHAUER: Nunca te arrependes dos teus atos? 
VONTADE: Ainda não conseguiste distinguir entre Vontade e Razão? Esqueceste que o Querer 
Viver não conhece arrependimento? Esqueceste de uma frase belíssima que escreveste no livro IV 
do nosso Mundo como Vontade e Representação! 
SCHOPENHAUER: Do nosso Mundo como Vontade e Representação, não. Do meu Mundo como 
Vontade e Representação. 
VONTADE: A frase é clássica, belíssima e genial. 
SCHOPENHAUER: Não estou recordando, diz-me qual a frase? 
VONTADE: ssa 

as inflamáveis crianças! Que tal também afirmar-me a partir de uma espécie de monismo escolar?  
SCHOPENHAUER: Enquanto tentares educar as crianças a partir dos verbos da Vontade, eu, 
Arthur Schopenhauer educarei as crianças a partir dos verbos do pensamento. 
VONTADE: Ha! Ha! Ha! Educarás as crianças a partir dos verbos da culpa, lixo. Que passarela 
monstruosa! Mas imaginarei como se fosse uma sala de aula igual aquela com que Hegel te deixou 
sozinho dialogando com o nada. Acenarei para as crianças para começarmos a por em prática a 
minha proposta monística-imaginativa. Vamos crianças começar! O primeiro verbo não pode ser 
outro senão esse: eu queimo. Tu... Tal verbo excita ou não excita a Vontade, Arthur? Agora se digo: 
Arrependi-me de ter queimado, deixou de ser uma expressão da Vontade para tornar-se uma 
expressão do pensamento. Nunca quis deixar de queimar.  
 
REFRÃO                Queima lixo! Queima lixo! Queima lixo! Queima. 
Queima lixo! Queima lixo! Queima lixo! Queima. 
Queima lixo! Queima lixo! Queima lixo! Queima. 
 
O meu desejo será queimar para sempre. É uma espécie de verbo do Querer Viver, o Querer Viver 
nunca abdica, sempre se afirma.. 
SCHOPENHAUER: Pois a minha proposta é fundamentalmente contrária aos verbos da Vontade. 
Ensinarei as crianças os verbos do Querer Morrer. 
VONTADE: Verbos do Querer Morrer? 
SCHOPENHAUER: Sim, verbos do Querer Morrer, isto é, os verbos contrários às paixões, aos 
desejos, às fantasias, enfim, os verbos contrários à Vontade e à vida.   
VONTADE: Deixa-me continuar a aula, Arthur. Crianças, vamos continuar à nossa deliciosa aula! 
Eu fantasio. Tu... Eu como. Tu...  Eu amo. Tu... Eu brinco. Tu... Vê, crianças como os verbos da 
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Vontade vos excitam à afirmação da vida!  
SCHOPENHAUER: Enquanto afirmas: eu fantasio, por outro lado, eu afirmo: eu renuncio. É um 
belíssimo verbo do Querer Morrer.  
VONTADE: Quando afirmo: eu desejo a megera, é uma frase belíssima do Querer Viver. 
SCHOPENHAUER: Então digo: eu me arrependo de desejar a megera, é uma deliciosíssima frase 
do não Querer Viver, ou seja, do Querer Morrer. 
VONTADE: Tudo bem, concordo. Agora quando digo: eu matarei o Atma a partir de uma morte 
crudelíssima. 
SCHOPENHAUER: Então, por outro lado afirmo: não, o Atma não. Eu desejo amar 
profundamente a megera apesar da imposição. 
VONTADE: Viu Arthur, como sempre desejamos o Querer Viver. Agora ama profundamente a 
megera e, se quiseres pode até realizar aquele teu desejo monstruoso e macabro de assassiná-la 
monstruosamente, do contrário...  
SCHOPENHAUER: Interessante! Discutir questões sobre o Querer Viver e o Querer Morrer, faz-

erá, Freud! ... 
VONTADE: Esquece Freud e, por favor, ama logo de uma vez por todas a megera. 
SCHOPENHAUER: Que tal negociarmos? Em vez de amar a megera, eu poderia assassiná-la sem 
nenhuma piedade, remorso ou arrependimento, e também Hegel de uma forma monstruosa. 
VONTADE: Não. Assassinar Hegel não é nenhum problema para ti, lixo. 
SCHOPENHAUER: Como encontrá-

 
VONTADE: Está na alcova de Sade. Serás libertado da passarela apenas por algumas horas, em 
seguida, volta para dialogarmos.  
SCHOPENHAUER: Como seduzi-la? Sabes que não suporta nem mesmo a minha presença, da 
mesma forma que não suporto a sua presença. Não sei como conseguirei amá-la. 
VONTADE: Pergunta a Eros, lixo!  
SCHOPENHAUER: Será mais fácil assassiná-la do que amá-la.  
VONTADE: Pois a ama, se assassiná-la, também assassinarei o pulguento Atma. 
SCHOPENHAUER: Se não conseguir amá-la? 
VONTADE: Não tem nenhum problema. Se não conseguires amá-la, logo, em seguida, pratica o 
suicídio e sucumba de uma vez por todas, asco. Mudei de idéia! Necessitarei de Madame 
Schopenhauer no Eterno Futuro. Pode continuar a queimar, lixo vil. Pedirei para Sade prosseguir 
com a tua horrorosa oração e, excitarei Mozart para a partir do piano, te convidar ao suicídio. 
SCHOPENHAUER: Para que suicídio, se já estou praticamente morto. 
VONTADE: 
do lixo que retorn
gritando por Mozart). 
SADE: Darei prosseguimento à oração. Tomás, desejo-te profundas dores no teu renunciado corpo. 
SCHOPENHAUER: Sade! Sou eu, Arthur, novamente, pedindo clemência pelas horrorosas dores 
que me convidam ao sepulcro. 
SADE: Sofre lixo! Sofre lixo! Sofre lixo! Sofre. 
SCHOPENHAUER: Não Sade, não Sade, não Sade! Não. 
SADE: Oro em nome do filósofo que viu nas paixões, nos desejos e no amor a raiz dos sofrimentos 
e da desgraça humana, está heracliticamente a caminho da sua asceta e estética lápide desdenhado 
por cinco trilhões de crianças, recitando os verbos da Vontade. Enquanto o infeliz grita pelos verbos 

or outro lado, exclamam:  
 
REFRÃO        Fogo lixo! Fogo lixo! Fogo lixo! Fogo.  
                         Fogo lixo! Fogo lixo! Fogo lixo! Fogo.  
                         Fogo lixo! Fogo lixo! Fogo lixo! Fogo. 
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Crianças! Crianças! Crianças! Os verbos da Vontade são contrários à vida! Recitem os verbos do 
pensamento! (Schopenhauer) 
 
REFRÃO      Morre lixo! Morre lixo! Morre lixo! Morre.  
                       Morre lixo! Morre lixo! Morre lixo! Morre.  
                       Morre lixo! Morre lixo! Morre lixo! Morre.  
                                      Ha! Ha! Ha! (crianças) 
 
O infeliz filósofo não abdica de nos últimos momentos de sua dolorosa vida com o corpo em 

programa afundar cinco trilhões de crianças no nada. A Vontade, por outro lado, propõe um 
programa monístico-imaginativo como finalidade de afirmar o Querer Viver e, consequentemente, a 
produção de imagens na formação das crianças. Que tragédia para o filósofo do nada!  
MOZART: Sade, o programa clássico que a Vontade propõe para resgatar cinco trilhões de crianças 
como Monismo Imaginativo consiste fundamentalmente, em quê? 
SADE: Penso ser uma idéia desesperada da Vontade com o intuito de construir uma tipologia de 
crianças monistas, isto é, de excitar na primeira infância a relação das crianças com todas as idéias 
da Vontade, ou seja, como tentativa de mover a biologia da vida pela imaginação. O programa 
monístico-imaginativo possibilita a criação de crianças 
de idéias. Imagina, Mozart, logo na primeira infância um programa imaginativo construindo 
artistas, filósofos, músicos, dançarinos, biólogos, monistas.   
MOZART: Em que consiste tais idéias? 
SADE: A Vontade não fundamentou, apenas construiu a idéia de um programa monístico-
imaginativo e, logo em seguida, saiu desvairada nas asas do Eterno Retorno. Pressuponho que 
quando retornar, novamente, no Eterno Presente, apresentará para a humanidade em conjunto o seu 
programa monístico-imaginativo. Parece-me, Mozart, que não só Schopenhauer deseja apresentar 
para a humanidade em cadeia planetária o seu programa educativo, mas também, a Vontade. 
Significa afirmar que teremos um planetário debate entre Schopenhauer e a Vontade. 
MOZART: Interessante, após teres expressado a proposta de um programa Monístico da Vontade, 
tenho uma idéia: inventarei uma sinfonia Monística com o intuito de diluir as dores que sofri 
quando estava envolto do Véu de Maia, isto é, quando compus o Véu da Sinfonia. A partir de tal 
sinfonia representarei em sons o universo inteiro. O ponto de partida da sinfonia será 
monisticamente o seguinte: primeiro; transformarei em sons as idéias de gravidade, resistência e 
fluidez. A sinfonia expressará monisticamente as idéias primeiras da Vontade. Imagina, Sade, o 

Universo. Ora, se o ponto de partida são as idéias mais imperfeitas da Vontade e o ponto de chegada 
é a idéia de homem, vejo que nenhum músico até hoje conseguiu construir um empreendimento 
sinfônico com tamanha profundidade. A sinfonia partirá da vida inconsciente, mais irracional, pois o 
que é o inconsciente senão fome. Todo o universo, Sade, é fome e nada mais. O universo inteiro é 
um monstruoso estômago. 
SADE: O universo é fome de quê, Mozart? 
MOZART: Fome de tudo, Sade. O Querer Viver é fome, o Querer Tocar, o Querer Amar, o Querer 

Sociedade Cover, impôs.     
SADE: A Sociedade Cover é fome, Mozart?  
MOZART: Doença, Sade! O Poder é doença. 
SADE: E o querer dá aula, Mozart? 
MOZART: Depende de alguns professores, Sade. 
SADE:  Queres a psicologia de alguns professores atuais?  
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MOZART: Queres dizer, Sade, que o professor atual não é imaginativo?    
SADE: Realmente, Mozart, na atual conjuntura não temos professores muito criativos. 
MOZART: 
representa o próprio não Querer Criar. Eles imaginam o próprio Querer dá aulas como uma tortura. 
Bem sabes que a tortura não representa uma invenção da Vontade! A Vontade não pensa. A Vontade 
cria. Sade, de qualquer maneira inventarei uma marcha fúnebre para os professores burocratas e 
sedentos de Querer Poder e não de Querer Criar. O Querer Criar é algo de estranhíssimo para o 
infeliz Querer Poder.  
SADE: Mozart, não achas que já desviamos bastante a discussão para outros objetos? Isto é, 
estávamos compondo a oração do lixo e, logo em seguida, começamos a imaginar uma nova 
imagem, construindo outro mundo a partir de uma criança tipo monista-imaginativa? E também 
começamos  
MOZART: Sade, tens razão, vamos dar seqüência à oração do erro e, logo em seguida, 
retornaremos a discussão sobre essas questões. Sade, também esqueci de uma questão fundamental 
que estávamos discutindo antes de compormos a oração de Tomás de Aquino e Agostinho, isto é, 
estávamos discutindo sobre a experiência do alegre e do triste, e logo, em seguida, a próxima 
discussão seria a experiência do bonito, do feio, do perfume e do carnaval. Lembras, Sade? Não 
podemos dá seqüência a discussão sem a presença de Arthur, uma vez que o ponto de partida é o 
Mundo como Vontade e Representação. Desejo que Schopenhauer retorne logo para juntos 
discutirmos essas questões e, quem sabe, a partir daí, criarmos novas experiências no âmbito da 
experiência ex-tética. 
SADE: Claro que sim, depois daremos prosseguimento a tal problemática. 
MOZART: Tem outra questão também que acabo de lembrar-me, isto é, discutiremos também 
acerca das artes plásticas. Agora sim, que recuperamos a memória podemos dá prosseguimento a 
oração da culpa. 
SADE: Mozart, só mais uma questão! Como estás imaginando a criação fúnebre da oração dos 
professores. 
MOZART: Nessa oração eles sofrerão muito mais que Atma, Agostinho e Tomás de Aquino. Só 
não posso falar de Schopenhauer, porque não sei onde ele se encontra. Queres compor a letra? 
SADE: Não. Compõe tu mesmo, quanto a Schopenhauer, não te preocupes, que no momento 
temporal atual, está se aquecendo para, novamente, tocar a sua dulcíssima e calorosíssima flauta. 
Véu de Flauta, Mozart! Véu de Flauta. 
MOZART: Véu de Flauta, Sade? Não entendi. 
SADE: Desculpa-me, Mozart! Não quis dizer nada. 
MOZART: Tudo bem. Eu farei a música, isto é, uma marcha fúnebre, simultaneamente, com a 
letra. Será interessante que essa oração-marcha- 
que inferes? 
SADE: Genial, Mozart! Genial. Será muito divertido que eles ouçam e degustem do seu próprio 
sepulcro. Será que com essa oração também não estaremos compondo inimigos? 
MOZART: Qual o problema, Sade? São inimigos doentes, quase mortos. Então vamos fazê-los 

sofrerem. Ha! Ha! Ha! Uma vez discutindo com Nietzsche, ele mesmo afirmou categoricamente a 
importância de compor inimigos por todos os lados. Quanto à essa tipologia de inimigos é 
importante humilhá-los. 
 
REFRÃO :             Sofre inimigo! Sofre inimigo! Sofre inimigo! Sofre. 
Sofre inimigo! Sofre inimigo! Sofre inimigo! Sofre. 
Sofre inimigo! Sofre inimigo! Sofre inimigo! Sofre. 
 
SADE: Não sei ainda o que dizer a Mozart sobre Schopenhauer. Ele não pode retornar, tenho que 
dá seqüência à oração e pedir a Ovídio que me mande um cover. Será que devo suprimir o sucumbir 
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do lixo? Não. Sofri profundamente com o refrão: 
 
 
 
REFRÃO               Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda! 
Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda! 
Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda Sade! Afunda! 
 
MOZART: Sade, ouvi mencionares o nome de Schopenhauer, quando pedia a Ovídio um cover. 
cover para quê, Sade? 
SADE: Desculpa-me, Mozart, Schopenhauer por está profundamente cansado, pedirei a Ovídio que 
nos mande um Cover de filósofo para continuar à nossa discussão. 
MOZART: Cover de filósofo! Sade agora queres me ofender? Bem sabes, que não suporto nem de 
longe a presença de cover em nenhuma esfera do sentir e muito menos na esfera do saber humano. 
Os covers são abutres que se alimentam do trabalho dos criadores e sobrevivem do nosso 
imaginário. Cover, Sade é nada mais nada menos que Vontade de Morrer ou o que dá no mesmo, 
Medo de Viver.  
 
REFRÃO:            Cria reprimido! Cria reprimido! Cria reprimido! Cria! 
Cria reprimido! Cria reprimido! Cria reprimido! Cria! 
Cria reprimido! Cria reprimido! Cria reprimido! Cria! 
 
SADE: Calma, Mozart, calma, Mozart, calma. Não quis te ofender.  
MOZART: Pois ofendeu sim! Ofendeu-me profundamente. Hoje, a sociedade está repleta de: cover 
de filósofos, de músicos, de psicanalistas, biólogos, físicos, matemáticos, químicos... Não passam 

identificação. Agora, diz-me, Sade de uma vez por todas, onde encontra-se Schopenhauer? Preciso 
dá seqüência à nossa discussão sobre a experiência ex-tética. Já percebeste Sade, quantas idéias se 
encontram num trabalho clássico ainda por serem desenvolvidas? Será que a partir de um cover 
conseguiremos extrair alguma tipologia de idéia? 
SADE: Desculpa-me Mozart, não sabia do ódio que sentes dos covers. 
MOZART: Ódio não, Sade, desprezo. Vamos nos esquecer de tudo e darmos prosseguimento a 
oração. Posso começar a tocar, novamente? 
SADE: Sim, claro. 
MOZART: Pelo que estou percebendo, pressuponho que estás envolto do Véu de Cover ou estou 
enganado? 
SADE: Estás querendo me ofender? Sou um pensador clássico e estás me confundindo com um 
cover! Se eu estivesse pelo menos envolto do Véu de Maia a dor seria menor, mas Véu de Cover, 
Mozart!  
MOZART: O Véu de Cover nem é ilusão e muito menos realidade, Sade, mas sim, doença. 
SADE: Doença de Maia, Mozart? 
MOZART: Não, Sade. Doença da Sociedade Cover. 
SADE: Mozart não pára de perguntar por Schopenhauer. O que fazer? Penso que a única saída 
independente das circunstâncias que sofrerei no Eterno Futuro é realmente pedir a Ovídio um cover. 
Ovídio pode efetuar uma metamorfose de Agostinho em Schopenhauer e, em seguida, podemos dá 
seqüência à nossa discussão acerca da experiência ex-tética. Qual será a reação de Ovídio? Será que 
é pedir demais? Penso que não. Se Ovídio é o mestre das metamorfoses, não custará absolutamente 
nada realizar um desejo dessa natureza. (Sade grita por Ovídio)  
OVÍDIO: Para que me chamaste, Sade? Ouvi os teus descomunais gritos de suplícios me pedindo 
algo. O que desejas? 
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SADE: Desejo Ovídio, que a partir das tuas metamorfoses me mandes um cover de filósofo, para 
ocupar o lugar de Schopenhauer, pois ele está passando por uma ardente metamorfose e não poderá 
retornar agora. 
OVÍDIO: Sade, o que estás me propondo é muito sério. Achas que me submeteria a partir de um 
desejo absurdo, manchar as minhas metamorfoses só por causa de um cover! Esqueça. 
SADE: Mas lembras certa vez quando realizou um desejo de Júpiter, quando o converteu num touro 
para que ele seduzisse Europa e a levasse amavelmente para o Olimpo e a amasse? 
OVÍDIO: Sade, estás delirando, queres comparar Júpiter com um cover? As metamorfoses existem 
para os vivos. Esquece de uma vez por todas essa loucura. 
SADE: Será que devo revelar a verdade para Mozart sobre Schopenhauer? Também não me 
perdoará. De qualquer maneira continuarei omitindo a presença de Schopenhauer. Tenho que dá 
prosseguimento a oração do lixo. Pedirei que Mozart comece a tocar.  Mozart, um LA tristíssimo. 
MOZART: E quanto a Schopenhauer? (Mozart gritando) 
SADE: Não te preocupes, Schopenhauer retornará quando estivermos orando por Tomás de Aquino 
e Agostinho.  
MOZART: Sade, o que Ovídio faz num lugar tão distante? (Mozart desconfiado) 
SADE: Achas que existe distância para Ovídio? 
MOZART: Desejo intercambiar algumas palavras com Ovídio, há tempo que não discutimos. Mas 
o que faz aqui, Sade? 
SADE: Apenas veio comunicar-me que nunca havia contemplado uma metamorfose tão cruel como 
a que Tomás de Aquino e Agostinho estão no momento espacial-temporal vivenciando. Véu de 
Fogo, Mozart! Véu de Fogo! 
MOZART: De qualquer maneira desejo discutir algumas questões com Ovídio sobre a sinfonia que 
estou compondo. Será de fundamental importância a presença de sons representando as 
metamorfoses do universo. Ovídio contribuirá na medida em que as metamorfoses serão 
transformadas em sons, ou seja, na partitura que estou compondo tocarei todas as metamorfoses do 
universo desde a mais imediata até a mais complexa. Véu do Universo inaugurará uma nova 
concepção de arte na sociedade atual. Teremos uma variação de sons nunca tocados por músico 
algum, uma vez que, imagina Sade, para cada metamorfose posta pelo universo, um som 
estranhíssimo! Macabríssimo e ao mesmo tempo sedutor! Violinos, pianos, cravos, trompetes, 
flautas, violoncelos, baixos, deixarão o universo suspenso dentro de uma perspectiva Monístico-
Imaginativo. Penso que agora estou realmente percebendo Schopenhauer no espaço e no tempo. O 
que inferes, Sade? 
SADE: Mozart, estás envolto do Véu de Maia?  
MOZART: Estou fazendo uma experiência Monístico-Estético-Imaginativo, e não uma experiência 
posta pela Vontade como Véu de Maia. O Monísmo Estético Imaginativo deseja as ilusões 
produzidas pelo próprio Imaginador. Na experiência do Véu de Maia, as ilusões não são inventadas 
pelo Imaginador, elas são externas e estranhas. Quando imagino compor Véu do Universo, não 
busco me apropriar de nenhuma experiência já inventada por outros músicos. O Imaginador sim, 
colocará o universo em suspensão e criará sons jamais imaginados. Fará abstração do existente e 
fabricará o não existente pela imaginação. 
SADE: Queres inferir que o Imaginador que estás compondo, será um indivíduo de altíssima 
qualidade em graus de contemplação? 
MOZART: Graus de contemplação, Sade, não compreendeste nada! Nada! Nada! Nada! A tua 
formação não ultrapassou a perspectiva dos desejos. 
SADE: Calma, Mozart! Calma, Mozart, calma. Estou apenas desejando degustar da tua nova 
concepção Monística. Não precisa ofender-me. 
MOZART: Esqueceste há pouco, quando desejavas substituir Schopenhauer por um cover? 
SADE: Véu de Cover, Mozart! Véu de Cover. 
MOZART: Monismo, Sade, monismo. Que sofrimento terrível Schopenhauer está vivendo 
temporalmente no Véu de Fogo! Que caminhada macabra! O que estás fazendo com Schopenhauer 
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é simplesmente, terrível. 
SADE: Ali não é Schopenhauer e muito menos Tomás de Aquino e Agostinho, mas sim, o próprio 
Ovídio brincando de transmutações de ilusões. Vê! Transmudou na forma Schopenhauer e, logo em 
seguida, saiu desvairado gargalhando por entre a verdejante floresta.  
MOZART: De qualquer maneira, chama-me Ovídio, preciso da metamorfose mais irracional e 
imediata que existe para construir o Véu do Universo.  
SADE: Que insistência, Mozart! Deixa Ovídio seguir o seu curso nas asas das metamorfoses.  
MOZART: Sade, estou desconfiado que estás dissimulando algo, diz-me logo de uma vez por todas 
ou me chama Ovídio. 
SADE: Tudo bem, Mozart, chamarei Ovídio. 
MOZART: A partir do Véu do Universo, construirei um programa estético-monístico-imaginativo 

um novo programa educativo-estético voltado para a imaginação.  
SADE: O teu programa estético-formativo produzirá crianças críticas, não é esse o objetivo central, 
Mozart? 
MOZART: Novamente, posso te afirmar que não compreendeste nada. O conceito de senso crítico 
já está ultrapassado. Quantos covers de filósofos foram educados a partir do senso crítico e, 
simplesmente, não produziram absolutamente nada. O fundamento do meu programa formativo, 
repetindo, será a imaginação. Alguns indivíduos só pelo fato de se acharem críticos se auto 
conceituam de filósofos. O indivíduo pode ser crítico sem necessariamente ser criativo e 
imaginativo. Agora é impossível ser criativo e imaginativo sem ser crítico. 
SADE: Pelo que posso perceber, estás com um descomunal desprezo pela cultura atual. De uma 
forma densa o que inferes dessa crise atual? 
MOZART: Véu de título, Sade! Véu de título. Agora, por favor, me chama Ovídio, desejo dialogar 
com ele. 
SADE: Se começares um diálogo com Ovídio, não teremos tempo de dá prosseguimento a oração, 
deixa isso para outra oportunidade, quando começares a compor com calma Véu do Universo, terei 
o imenso prazer de convidar Ovídio para contribuir com o teu empreendimento estético-universal. 
MOZART: Se as idéias primeiras da Vontade são a resistência e a gravidade, não resta dúvida que 
começarei a partir delas. A sinfonia poderá começar a partir de uma luta de forças entre a resistência 
e a gravidade de várias maneiras, imaginarei sons que expressem essa luta, isto é, poderá começar 
dentro de uma perspectiva lenta, irracional e, em seguida, progredirá para sons mais complexos. 
Estás vendo aquela posição da gravidade nesse instante temporal, quase imperceptível? 
SADE: Onde, Mozart? Não estou conseguindo ver nada. 
MOZART: Sade, a única coisa que te ocupaste na vida foi apenas discutir desejos? No teu 
programa filosófico a arte não ocupa nenhum espaço de destaque? 
SADE: Não precisa novamente me ofender, apenas não estou conseguindo perceber o que estás 
percebendo. 
MOZART: Olha mais à frente. Ali estou vendo duas inclinações. Do lado direito um rio por onde a 
água desce lentamente, quase possibilitando a percepção da velocidade dos pingos de água. Do lado 
esquerdo outro rio no qual a água desce mais rápido. Começarei a sinfonia expressando esses dois 
movimentos da gravidade seguidos pela fluidez.  
SADE: Genial, Mozart! Agora estou percebendo. Queres inferir, que a tua sinfonia expressará todas 
as idéias da Vontade, começando pela gravidade e a resistência? Isto é, a partir dos instrumentos 
teremos todas as metamorfoses do universo? 
MOZART: Isso mesmo, Sade! Isso mesmo. Agora, por favor, desejo dialogar com Ovídio. 
SADE: Mozart, serás compreendido? (Sade mudando de assunto). 
MOZART: Pelos Covers, não.  
SADE: Quais os instrumentos que pretendes utilizar quando fores tocar as idéias de gravidade, 
resistência e fluidez, no Véu do Universo? 
MOZART: Na luta de forças entre a gravidade e a resistência, usarei os seguintes instrumentos: o 



131 
 

 
 

violino representará a gravidade em sons lentos se alternando com sons rápidos, por exemplo, Sade, 
estamos percebendo aquela inclinação daquele rio, sinta como descem os pingos de água. Nessa 
temporalidade o violino tocará, lentamente. Pingo aqui, pingo ali, pingo aqui, pingo ali! Em 
seguida, será representado também pelo violino o som da gravidade muito mais rápido. Vê o 
movimento das águas daquele outro rio! O violino expressará dessa vez, velozmente, a descida da 
água numa estética fluidez. Em seguida, o piano representará sons expressando a resistência, ou 
seja, a queda de água com notas pesadíssimas, expressando forças contra a gravidade.  
SADE: Quer dizer que o violino e o piano travarão uma monstruosa luta de forças representando as 
idéias de resistência e gravidade? 
MOZART: Isso mesmo, Sade. Enquanto o violino afirma a descida, o piano afirma a resistência. 
Em seguida, afirma a sua força contra a gravidade, expressando sons densos representando a 
afirmação do Querer Viver. Enquanto isso, eu, claro no meu monístico piano gargalharei o universo 
inteiro me divertindo com as suas múltiplas metamorfoses. Metamorfose aqui, metamorfose ali, 
metamorfose aqui, metamorfose ali. 
SADE: Que sinfonia louca, Mozart!  
MOZART: Entre a luta de forças da resistência e da gravidade ocorrerá momentos também suaves 
e leves na sinfonia, isto é, a fluidez terá uma importância fundamental, pois expressará sons 
intermediários entre a queda e a força contra a queda. Sons que dissimularão a luta entre a 
gravidade e a resistência, assim teremos na sinfonia sons pesados, se alternando com sons leves e 
suaves como a fluidez. A gravidade e a resistência sempre estarão sendo tocadas na sinfonia, 
representando a base sinfônica. Depois que partirmos para outras idéias, a luta continua, só que de 
uma forma sutil.  
SADE: Mozart, terás tempo de concluir um empreendimento sinfônico tão gigantesco como esse? 
Porque afirmaste que abarcaria a totalidade do universo, vejo que levarás bastante tempo para 
concluir o Véu do Universo. 
MOZART: Tens razão. Se não tiver tempo de concluir Véu do Universo, acredito que depois que 
muitas crianças estiverem sendo formadas pelo monismo estético-imaginativo, surgirão algumas 
evoluidíssimas, que darão seqüência ao Véu do Universo, não temos ainda alguém que possa dá 
prosseguimento a sinfonia, mas depois que começarmos por em prática as idéias do monismo-
estético- como queria 
Kant, mas sim, no modo de imaginar, então, teremos a Razão e a Vontade como meios da 

Kant foi de fundamental importância no que diz respeito a revolução copernicana que favoreceu o 

desviaste bastante a discussão, agora, por favor, me chama Ovídio! 
SADE: Mozart só mais uma questão! Salieri representa para ti uma tortura? Ainda sofres com a 
perda de Véu da Sinfonia? 
MOZART: Pára com seduções e me chama logo Ovídio? 
SADE: Não me respondeste a pergunta que fiz sobre Salieri. 
MOZART: Não estou fugindo da discussão sobre Salieri, apenas não acho a discussão pertinente. 
SADE: Então me responda: ainda sofres com a perda do Véu da Sinfonia? 
MOZART: Sofro profundamente, Sade, Profundamente. Mas com a criação do Véu do Universo 
estou começando a diluir as dores que ocorreram no Eterno Passado, lá, estava envolto do Véu de 
Maia e Schopenhauer me alertou para que não me deixasse seduzir pela Vontade toda poderosa. 

para me torturar ainda mais a Vontade entregou a Salieri a partitura do Véu da Sinfonia. Que dor, 
Sade! Que dor. 
SADE: A sinfonia era profunda, Mozart? 
MOZART: Profundíssima, Sade! Profundíssima.  
SADE: Podes tocar pelo menos um momento marcante no Véu da Sinfonia? Desejo sentir o que 
sentiste na composição do Véu da Sinfonia. O que o Véu da Sinfonia desejava expressar, Mozart?  
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MOZART: A Vontade roubou-me ali até a própria memória, Sade, mas tem um trecho que me 
recordo, que expressava a volúpia do chorar de um vulcão. No instante quando tocava tal volúpia, o 
piano tremia e começava a chorar quando imaginava e tocava o escorrer das larvas em erupção. 
Erupções de gritos por todos os lados me comoviam profundamente, e a dor me convidava a descer 
cada vez mais em seus inflamáveis labirintos. A sinfonia tinha como proposta convidar os mortais a 
entrarem nos trilhões de labirintos do universo, isto é, Sade, levar os homens a uma experiência de 
unidade temporal com universo.  
SADE: Mozart, em qualquer fenômeno que ocorre na natureza é possível transformá-los em 
música? 
MOZART: Sade, todo o universo é uma monstruosa sinfonia, ouço sons por todos os lados me 
convidando a transformá-los em partitura. A queda lenta de um pingo de água, o zabumbar das 
nuvens sacolejando Tales de Mileto para lá, para cá, para lá, para cá, o sucumbir de uma planta, o 
verdejar de um fruto e, consequentemente, a sua futura doce queda, um animal sedento por 
alimento, enfim, Sade, todo o universo é uma partitura em potencial. 
SADE: Mozart, os Covers podem perceber na natureza o que percebes? 
MOZART: Impossível, Sade. Impossível.  
SADE: Impossível por que, Mozart?  
MOZART: Já discutimos que os mortos são privados de imaginação, uma sinfonia no sentido 
clássico da palavra, sempre expressa o Querer Viver e, quando transformo os fenômenos em sons e 
olho para a partitura, não vejo ali primeiramente, signos musicais, mas sim, a própria vida me 
implorando para ser tocada.  
SADE: Já pensaste na possibilidade de recuperar o Véu da Sinfonia? 
MOZART: Como, Sade? 
SADE: Não sei, Mozart, apenas penso que, sei lá, quem sabe, uma possibilidade de resgate 
desesperada. 
MOZART: Esqueceste que Salieri está com a partitura, e jamais se desapropriará dela? 
SADE: Ele jamais se desapropriará dela, visto que o sucesso foi tão monstruoso que ainda hoje não 
pára de tocá-la. A Vontade foi simplesmente, crudelíssima contigo, Mozart. Crudelíssima. Rasgaste 
a partir do Véu da Sinfonia os grilhões e, no entanto, a Vontade após emancipar-se dos laços das 
ilusões, te retribuiu com um profundíssimo sofrimento. 
MOZART: Foi terrível, Sade! Terrível. Naquela hora me metamorfoseei por alguns segundos em 
um amante do suicídio. 
SADE: Que loucura, Mozart! Que loucura. 
MOZART: Loucura por que, Sade? Esqueceste que após viveres algumas experiências dolorosas 
também tentaste pular para fora da vida mediante o suicídio? 
SADE: Véu de suicídio, Mozart! Véu de suicídio. 
MOZART: Véu de suicídio, Sade! Véu de suicídio. Tentarei esquecer Véu da Sinfonia e procurarei 
suprimir as dores mediante o Véu do Universo. 
SADE: Isso, Mozart! Isso.  
MOZART: Sade, o que é aquilo? 
SADE: O que, Mozart? 
MOZART: Aquilo, Mozart? 
SADE: Mozart, não estou percebendo nada! Nada! Nada! 
MOZART: Onde não existe desejos para ti, também não existe nada. Parece até que inverteste o 
cogito cartesiano, em Penso logo existo, por desejo logo existo. A vida para ti se resume em desejos. 
SADE: Mozart, sempre que percebes algo que não percebo, logo tens que me agredir! 
MOZART: Sade, pela última vez, olha tu mesmo ali por entre aquelas duas montanhas altíssimas 
que nos convida para uma nova experiência ex-tética. 
SADE: Não sei se o que estou percebendo é uma ilusão posta pela Vontade como Véu de Maia ou 
se é realidade, não entendo, uma cidade tão distante que chega até a assustar-me. 
MOZART: Particularmente, não conhecia essa cidade. 
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SADE: Nem eu, Mozart  
MOZART: Que tal nos aproximar? Quem sabe, encontraremos alguma coisa que nos chama a 
atenção. 
SADE: Mozart! Mozart. Tudo bem, vamos. (Sade amedrontado) 
MOZART: Isso, Sade. Isso.  
SADE: Que loucura, Mozart! Que loucura. Não estou conseguindo entender a relação que há entre 

 
MOZART: Que categorias, Sade? Não estou compreendendo. 
SADE: A única coisa que fizeste na vida foi tocar piano? 
MOZART: Sade! Sade! Sade, estás me ofendendo profundamente.  
SADE: Já percebeste que só queres me agredir e não aceitas também nenhum tipo de agressão? 
MOZART: Desculpa! Agora estou percebendo as duas categorias, ali temos uma feira convivendo 
lado a lado com um shopping. Como será a relação prática entre essas duas categorias, Sade? 
SADE: Só saberemos se fizermos uma nova experiência. 
MOZART: Interessante, é a primeira vez que freqüento uma feira, a diversidade de objetos é 
impressionante. Maxixe aqui, maxixe ali, tomate aqui, tomate ali, peixe aqui, peixe ali, batata ali, 
batata aqui, cenoura ali, cenoura aqui! Fora os objetos produzidos por mãos humanas, tudo isso me 
impressiona profundamente. Que experiência artesanal! 
SADE: Mozart, e quanto ao shopping? 
MOZART: Não consigo fazer nenhuma tipologia de experiência, vejo apenas mimetismo! 
Mimetismo! Mimetismo! 
FEIRANTE: Olha o peixe! Olha o peixe! Olha o peixe. 
FREGUÊS: Quanto é o quilo do peixe? 
FEIRANTE: Pois não freguês, aí está o preço. 
FREGUÊS: Tá caro e o peixe tá podre. 
FEIRANTE: Se não tem dinheiro é outra coisa.  
FREGUÊS: Vai peixe podre, vai peixe podre, vai. Ha! Ha! Ha! 
FEIRANTE: Cuidado com o final da feira! 
FREGUÊS: Quanto é o quilo do maxixe e do tomate, senhor? 
FEIRANTE: Ai está o preço! 
FREGUÊS: Tá caro, o maxixe e o tomate estão podres! 
FEIRANTE: Se não tem dinheiro ... 
FREGUÊS: Vai maxixe podre, vai tomate podre! Ha! Ha! Ha! 
FEIRANTE: Cuidado com o final da feira! 
SADE: Mozart, já percebeste que aquele freguês já passou por duas barracas e xingou as duas de 
venderem mercadorias podres? 
MOZART: Tomara que no final d
feirantes já estão ficando enfurecidos. 
FEIRANTE: Tem maxixe, tomate, cenoura, beterraba, cebola, pimentão, batata, coentro, pequi! 
Tem macaxeira, inhame, pimenta, colorau, batata doce, arroz, 
pimenta do reino, cachaça e peixe! Vai querer? Vai querer? 
MOZART: O senhor poderia me dar uma informação? Por favor! 
FEIRANTE: Sim, claro. 
MOZART: Como os feirantes que vendem várias espécies de produtos se relacionam com o 
shopping? 
FEIRANTE: A relação é bastante problemática, vê tu mesmo, o que produzimos na feira com 
nossas próprias mãos artesanais. A feira representa a presença fundamental do humano. 
MOZART: E o shopping? 
FEIRANTE: Certa vez passou pela feira um louco filósofo desvairado xingando o shopping de 
mimetismo. Eu, claro até agora não entendi muito bem o que aquele filósofo quis dizer, mas sei de 
algo: aconteceu um conflito monstruoso entre a feira e o shopping depois da passada do louco pela 
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feira. Parece-me que ele excitou os que ele chamava de mídios-shoppings a um conflito com os 
feirantes, foi terrível e ao mesmo tempo divertido. 
MOZART: Divertido por quê? 
FEIRANTE: Bem. Quando as madames passavam com o que ele chamava de Véu Mimético, ele, 
simplesmente, bolava literalmente, dando terríveis e divertidíssimas gargalhadas, caía no chão sobre 
os legumes podres, lançando-os sobre o rosto e amassava os tomates podres sobre os cabelos, 
enfim, ele fazia uma verdadeira anarquia no seu próprio corpo. 
MOZART: E as madames? 
FEIRANTE: Apenas o acusavam de porco? 
MOZART: E ele? 
FEIRANTE: Ele? 
MOZART: Sim, ele? 
FEIRANTE: Gargalhava! Gargalha! Gargalhava! E fazia horrorosas performances com as mãos. 
MOZART: Que performances? 
FEIRANTE: Posições que incomodavam a moral. Falava o tempo inteiro que sempre acordava 
aristofanizado, não entendi até agora o por que? 
MOZART: Não te preocupes feirante, ele estava apenas usando um comediante antigo para ironizar 

 
FEIRANTE: Por favor, forasteiro, explica-me de uma forma simples o que significa mimetismo na 
música, na roupa, nos cabelos, enfim, mimetismo no corpo? 
MOZART: Mimetismo que dizer no seu sentido mais amplo, conversão no outro, isto é, é um 
fenômeno próprio dos fracos, daqueles indivíduos desprovidos de uma alma própria que precisam 

milhões e trilhões de mídio-miméticos vivem esses modelos como se fossem produzidos por eles 
próprios. Posso tomar um exemplo prático na música; hoje vivemos o que se pode conceituar de 
Sociedade de Cover, isto é, se apropriam de músicas de outros artistas e passam a vivê-las como se 
fossem eles próprios que estivessem ali. Eles reprimem a sua alma como finalidade de se 
identificarem com a alma alheia. O que estou fundamentando não tem nenhuma novidade, visto que 

já havia de uma forma geral esclarecido essa problemática. 
FEIRANTE: Então, Cover, que dizer, sociedade em metamorfose, não é? Ou seja, esses 

 
MOZART: Não, feirante, n
uma sociedade em metamorfose, mas sim, uma sociedade em decomposição.  As metamorfoses só 
existem para os vivos, os mortos se decompõem. 
FEIRANTE: Não achas que estás sendo muito duro para com os Covers? 
MOZART: Duríssimo, feirante, duríssimo. Estás vendo aquela bandinha tocando Raul Seixas? 
FEIRANTE: Sim, claro que estou. 
MOZART: Pois bem, ali não está sendo realizada nenhuma metamorfose. A metamorfose é uma 
categoria posta pela imaginação e a criatividade, ou seja, a metamorfose como tal é própria dos que 
criam. 
FEIRANTE: Então significa dizer que a maior parte dos músicos industrializados estão mortos? 
MOZART: Tens razão, feirante. Uma grande parte dos músicos realmente estão mortos. Aquela 
bandinha cantarolando Raul Seixas está mais morta do que o próprio Raul Seixas. 
FEIRANTE: Como mais morta do que Raul Seixas? 
MOZART: Muito simples, biologicamente Raul Seixas está morto, mas o seu trabalho continua 
vivo em idéia, na medida em que influenciará outros indivíduos na produção de trabalhos criativos. 
FEIRANTE: Quer dizer então que o cover é uma ilusão? 
MOZART: Não feirante, as ilusões só existem também para os vivos. Como disse, os covers estão 
em decomposição, e um corpo em decomposição não se ilude. Estás vendo agora aquela Madame 
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entrando no shopping de cabelos pintados? Aquela Madame não está realizando nenhuma tipologia 
de experiência, uma vez que todo o seu corpo está passando por uma descomunal decomposição. 
FEIRANTE: Ela é bastante irreverente, forasteiro. 
MOZART: Não feirante! A irreverência não existe num modelo capilar. Aquela Madame é apenas o 
resultado de um heterônomo processo produtivo mimético bárbaro capilar. 
FEIRANTE: És bastante engraçado, forasteiro! 
MOZART: Se quiseres, podes levar essa discussão do mimetismo para outras esferas, inclusive, 
para a questão ética. Penso que quem mais trabalhou teoricamente essa questão, foi um filósofo 

faz uma 
profunda crítica ao mimetismo, quando discute à problemática do bajulador, isto é, quando 
identifica o bajulador com o camaleão.  Mas deixa essa discussão para mais tarde.  
FEIRANTE: Olha o peixe! Olha o peixe! 
FREGUÊS: Quanto é o quilo do peixe feirante? 
FEIRANTE: Aí está o preço, senhor  
FREGUÊS: Tá caro e o peixe tá podre. 
FEIRANTE: Cuidado com o final da feira! 
SADE: Feirante, por que a todo o instante quando um freguês te agrides, tu respondes com aquela 

 
FEIRANTE: Já havia falado sobre isso quando mencionei sobre o filósofo louco que, 
irreverentemente, sacolejou toda a feira numa experiência louquíssima. Hoje penso, que uma das 
formas de conter a fúria dos indivíduos em seus múltiplos conflitos cotidianos é a partir da 
experiência dos legumes. Terás oportunidade de presenciar cenas loucas na saída do shopping e no 

 
MOZART: Queres inferir que ocorrerão muitas mortes nesse bárbaro conflito? 
FEIRANTE: Não. A resolução de um conflito seja no âmbito amoroso, econômico, político, 
religioso, esportivo ou moral serão resolvidos a partir do cômico, embora toda a fúria dos 

 
MOZART: Então, nesse caso, a violência para os que fazem a experiência a partir dos legumes será 
dolorosa, porque ali teremos ódio, raiva, ressentimento, frustrações etc. Mas para os que estão na 
platéia será uma verdadeira brincadeira. É isso feirante? 
FEIRANTE: Isso mesmo. Não ocorrerá nenhuma morte, porque a resolução de uma dor mediante a 
experiência dos legumes apresentará algumas regras. 
MOZART: Regras? 
FEIRANTE: Sim, regras. Antes da experiência se concretizar serão estabelecidas algumas regras 
mediante critérios escolhidos a partir da própria feira. 
MOZART: Discordo profundamente! 
FEIRANTE: Por quê? 
MOZART: Pelo simples fato de tal experiência favorecer apesar de lúdica e engraçada, o 
desperdício de uma quantidade enorme de legumes, que poderiam ser usados para conter, 
momentaneamente, a Volúpia da Vontade de Comer. 
FEIRANTE: Forasteiro, a coisa não é como estás pensando. 
MOZART: Como não? 
FEIRANTE: Lembras, q

 
MOZART: Sim, lembro-me. O que queres inferir com essa proposição? 
FEIRANTE: Proposição, forasteiro! Fala para que eu possa compreender-te. 
MOZART: Desculpa-me, feirante. O que queres afirmar com aquela frase? 
FEIRANTE: Final da feira quer dizer: o dia acabou e o que sobrou foram apenas legumes podres e 
estragados. 
MOZART: 
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estragados. É isso? 
FEIRANTE: Mais ou menos, depois verás na prática. Cuidado forasteiro! Baixa a cabeça! HI! 
Agora é tarde. 
SADE: Ha! Ha! Ha! O que ouve, Mozart, foi Da Vinci quem te fez essa deslumbrante e irreverente 
pintura? 
MOZART: Não Sade, foram apenas as mãos artesanais da própria feira.  
SADE: Mozart, não achas que é interessante entrarmos dentro do shopping e darmos algumas 

sem nenhuma tipologia de regras? Podes começar com o teu malvado piano a desmascarar os 
miméticos-cover, enquanto isso, eu cuspirei na cara das madames disfarçado de Véu de Maia em 
forma de Menipo ou mesmo de Luciano. 
MOZART: Sade, és bastante criativo. Interessante, estávamos apavorados com o Véu de Maia, e 
agora estamos aprendendo a tirar proveito de nosso próprio inimigo. O que houve, Sade? 
SADE: Penso, que naquelas experiências que ocorreram no Eterno Passado, não estávamos 
preparados para enfrentar e tirar proveito do Véu de Maia, mas agora a relação se inverteu. 
MOZART: Como, Sade? 
SADE: Muito simples, Mozart. No Eterno Passado ainda não conhecia Plutarco, mas agora no 

Proveito de Seus I
dois trabalhos clássicos me ensinaram a tirar proveito do Véu de Maia no Véu de Shopping. Ora, o 
que é o Véu de Maia, Mozart, senão o próprio inimigo torturando a mim e a ti, sem percebermos! O 
Véu de Maia, primeiramente, aparece como um amigo, mas na verdade, é apenas o inimigo 
disfarçado de bajulador. Numa das passagens da obra de Plutarco, ele identifica o bajulador com o 
camaleão, na medida em que o camaleão para se conservar e ao mesmo tempo atacar a sua  presa 
usa de mimetismo. 
MOZART: Então, Sade, usaremos dos recursos possibilitados por nosso inimigo Véu de Maia? 
Como diria meu grande amigo Schopenhauer, que não o esqueci ainda, e sempre que menciono o 
seu nome, mudas de assunto.  
SADE: 

 
MOZART: Essa idéia é simplesmente, genial! Véu de Sade! Ha! Ha! Ha! 
SADE: Ha! Ha! Ha!  
MOZART: Sade, o que é aquilo? 
SADE: O quê, Mozart? 
MOZART: Aquilo, Sade, ali, naquela mesa. 
SADE: Ha! Ha! Ha! Aquilo é um teclado. 
MOZART: Teclado, Sade? 
SADE: Sim, teclado, Mozart. 
MOZART: Para que serve, Sade? 
SADE: Mozart, és ou não és um músico? 
MOZART: Claro que sim! 
SADE: Então, Mozart!   
MOZART: Queres inferir que aquilo toca? 
SADE: Mozart, se toca, não posso afirmar, o que posso inferir é que realmente é um teclado. 
MOZART: 
que tocam? 
SADE: Mozart, por que não perguntas ao vendedor? 
MOZART: Sade! Parece que estão inventando coisas muito estranhas.  
SADE: Vê Mozart, aquele garoto parece que tocará, inclusive, a tua música. Ele está tocando, 
Mozart. 
MOZART: Que coisa horrorosa, Sade! Prefiro o suicídio a degustar desse inimigo, apesar de 
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Plutarco. Vamos sair imediatamente daqui! Não suporto esse barulho nem mais por um segundo. 
SADE: Véu de Teclado, Mozart! Véu de teclado. Mozart, por que não te vestes de cover por alguns 
segundos com o objetivo de darmos terríveis gargalhadas no Véu de Shopping? 
MOZART: Por que tu não te vestes, Sade? 
SADE: Quem teve a idéia primeiro fui eu, Mozart. 
MOZART: Tudo bem Sade, vamos então enfrentar tecnicamente os mídios-inimigos.  
SADE: Isso, Mozart! Isso. 
MOZART: Cuidado, Sade! Agora é tarde. Ha! Ha! Ha! Que obra de arte Sade, foi Picasso? 
SADE: 
provocação veio lá da feira. O que achas? 
MOZART: Degusta, Sade! Degusta.  
SADE: Se analisarmos plutarquianamente um cover, Mozart, ele é a expressão máxima do inimigo 
disfarçado de amigo, ou seja, ele representa um inimigo bajulador.  
MOZART: Claro, Sade. Imagina o trabalho que estou tendo em compor Véu do Universo e após 
concluir tal sinfonia chega um cover, descaradamente e se apropria do Véu do Universo e passa a 
tocá-lo como se fosse dele, isto é, querendo sentir as mesmas sensações que o seu criador. 
SADE: Isso, Mozart! Isso, concordo. Faremos uma verdadeira campanha anticover. Há outra 
questão: faremos essa campanha anticover não só com relação aos músicos, mas sim, 
fundamentalmente com relação aos covers de filósofos. 
MOZART: Isso, Sade! Isso. O que achas, Sade, de quando tirarmos proveito do Véu de Maia, e não 
necessitarmos mais dele, não achas prudente fazermos sofrer profundamente, com os seus trilhões 
de disfarces? 
SADE: Concordo, Mozart, mas deixa essa questão para depois. Vamos continuar a nossa 
brincadeira e nos divertirmos profundamente, que será muito mais interessante. 
MOZART: Concordo, mas não esquece o quanto a Vontade vestida de Véu de Maia fez sofrer o 
nosso grandioso amigo Schopenhauer. 
SADE: Mozart! Concordas com tudo que falo, não achas que essa postura se identifica 
profundamente com o bajulador? (Sade ironizante). 
MOZART: Ah! Se Aristófanes estivesse aqui! Terias como resultado uma performance, belíssima, 
Sade.  
SADE: Tens criatividade para compor um filme? 
MOZART: Sade, queres me matar? 
SADE: Por que, Mozart? 
MOZART: Ora por que, Sade! 
SADE: Mozart, se a única coisa que aprendeste na vida foi tocar piano, por que também não 
aprendes a criar um filme? 
MOZART: Sade, não me ofenda, do contrário... Posso sim, compor a música no estilo que 
desejares. Um filme apenas musicado e dialogado sem imagens, penso que será genial. 
SADE: Genial por que, Mozart? 
MOZART: Pelo fato de exigir das crianças, a partir dos múltiplos diálogos que ocorrerão no filme, 
que elas próprias passem a criar as imagens a partir dos diálogos. Lembras dos filmes de Chaplin? 
O cinema mudo foi importante na medida em que não tinha a voz, mas pelas imagens o espectador 
imaginava os diálogos. Se na época tinha recurso ou não, a proposta de Chaplin foi genial, Sade. 
SADE: Desejo que comeces a compô-lo! 
MOZART: Podemos imaginar um título para o filme e começamos juntos a produção dos diálogos. 
O que achas, Véu de Sade? 
SADE: Genial, Véu de Mozart! Ha! Ha! Ha! 
MOZART: Que título estás imaginando para o filme? 
SADE: O que inferes do seguinte título: Sociedade Cover? 
MOZART: Genial. O que inferes do subtítulo: Sociedade de Inimigos? 
SADE: Muito criativo, uma vez que os Covers são os nossos maiores inimigos atuais.  
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MOZART: Faço a música, se quiseres compor a história tens toda a liberdade para construí-la.  
SADE: Mozart, com certeza, produziremos mesmo que seja um curta. Não esqueças também que 
antes de produzir o filme, temos que discutir outras questões. Vamos degustar da feira e após termos 
feito múltiplas experiências partiremos para a produção do roteiro do filme. 
MOZART: Tens pelo menos para não esquecermos, uma idéia geral do roteiro do filme, Véu de 
Sade? 
SADE: Sim, tenho, Véu de Mozart. A idéia geral será a seguinte: como estamos vivendo numa 
Sociedade de Cover ou o que dá no mesmo, numa Sociedade de Inimigos, podemos no roteiro do 
filme desmascarar os covers no sentido de protestar contra a sua falta de criatividade e imaginação. 
O filme tratará de questões musicais protestando contra os covers musicais. Tratará de questões 

m 
aspecto importantíssimo, Mozart, ou seja, excitar as crianças na primeira infância a se educarem 
contra a técnica do mimetismo, isso possibilita a produção de futuros artistas, filósofos... Se 
analisarmos a Sociedade Cover atual, podemos constatar que não existe nenhum trabalho dirigido 

olhar para a televisão atual e ver que as crianças estão sendo adaptadas a mimetizarem e não a 
criarem. É muito sério o que estou afirmando, Mozart, porque se a Sociedade de Inimigos atual 
continuar impondo o seu poder de reprodução sobre as crianças, num futuro não tão distante 

os seus respectivos covers, e após desmistificar os inimigos, proporemos a produção de crianças 
realmente imaginativas. O filme terá dois aspectos: primeiro; a denúncia cover. Segundo, a criação 
de uma mentalidade anticover.  
MOZART: No filme poderei criar uma marcha fúnebre contra os covers convidando-os a 
levantarem vôo nas asas do mimetismo. O que achas? 
SADE: Interessante, Mozart. Pela marcha fúnebre eles ficarão convencidos de que são privados de 
imaginação, ou como diria Epicuro, privados de sensações. Ou o que dá no mesmo, estão mortos. 
MOZART: Após a expulsão dos covers pelo monismo imaginativo que será retratado no filme, 
gargalharemos quando eles estiverem se retirando da Sociedade de Inimigos, entrará em cena uma 
nova música, apresentando ao público um novo modo de imaginar. Será muito divertido. Imagina, 
os que a vida inteira se iludiram pensando que realmente eram filósofos, sem o ser. Que dor! Que 
dor! Outros que se iludiram pensando que eram artistas! Uma verdadeira tragédia ocorrerá no filme 
contra os pseudocamaleões. Mas tem outra questão, Sade, o espaço estará aberto também para 
aqueles que quiserem abdicar de serem covers e desejarem fazer uma experiência, a partir de um 
novo modo de imaginar. Parte das cenas serão bastante tristes e dolorosas, porque ocorrerão 
confrontos entre os valores dos covers e os da nova mentalidade que estará se formando a partir do 
filme.  
SADE: Tens alguma idéia de como podemos iniciar o filme? 
MOZART: Sim, tenho. O filme pode começar numa sala de aula onde o professor excita os seus 
alunos a suspeitarem dos covers como verdadeiros inimigos da vida, após a suspeita, o professor 
começa a excitá-los sutilmente a imaginação e, em seguida, o filme apresentará cenas de crianças 
produzindo logo na primeira infância.  
SADE: Mozart, agora vamos fazer um pouco de abstração do filme e voltarmos a feira? 
MOZART: Sade, estou com uma profunda vontade de dar pelo menos umas dez cuspidas na cara 
daquele cover-fúnebre ali. 
SADE: Deixa isso para Menipo, Mozart. 
MOZART: Tudo bem! Mas vontade é o que não falta. 
FILÓSOFO DESVAIRADO: Chamas isso de cabelo, madame! Ha! Ha! Ha!  
MADAMES: Vai, porco Imundo! 
SADE: O que aquele louco quis afirmar quando criticou os cabelos daquela madame-shopping? 
MOZART: Eu não sei, mas de algo podes ter certeza, ocor
feirante sobre a provocação do louco. 
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SADE: 
 

FEIRANTE: Essa discussão já é bastante natural na feira, ele sempre afirma que os cabelos estão 
superados, e às vezes também afirma que não existem mais cabelos? 
SADE: Por quê? 
FEIRANTE: Não compreendo a sua linguagem, mas o que posso afirmar é que ele diz que as 
mulheres não possuem mais cabelos, mas sim, o que ele chama de Véu Mimético. Eu, 
particularmente, não compreendo nada sobre essa questão. 
MOZART: Que tal dialogarmos com aquele louco? 
SADE: Mozart! Mozart! 
MOZART: Mozart, por que, Sade, estás com medo de quê? 
SADE: A categoria mimetismo é de fundamental importância para analisarmos a sociedade atual 
como totalidade. Se dentro da concepção plutarquiana o mimetismo assemelha-se a bajulação, então 
vivemos numa sociedade de bajuladores.  
MOZART: Não podemos generalizar, porque existem muitos indivíduos criativos fora dos 
parâmetros do mimetismo. 
SADE: Tens razão. Cuidado! Agora é tarde. Que bela obra de arte!  
MOZART: Há outra questão que desejo discutir acerca da cultura cover, isto é, no filme que 
estamos imaginando produzir, penso que é de fundamental importância uma desconstrução da 
cultura mídio-infantil com o objetivo de cultivar nas crianças a possibilidade de diluição dos filmes 
atuais, e propor que elas construam o seu próprio universo cinematográfico.  
SADE: Importantíssimo. Porque quando as crianças começarem a suspeitar da cultura cover será 

sabemos muito bem o que se processa hoje. Se sentirmos alguma dificuldade na produção do filme, 
podemos convidar Pier Paolo Pasolini. Por se tratar de um grande cineasta e conhecer 
profundamente a cultura cover, poderá nos propiciar uma contribuição monstruosa. 
MOZART: Lembras que no início do nosso diálogo mencionamos o nome de Pier Paolo Pasolini e 
Adorno, quando propúnhamos analisar semiologicamente aquela aldeia? 
SADE: Sim, mas a grande questão de Pasolini não é discutir primeiramente o século XIX, mas sim, 
a cultura do século XX. Por isso o momento fundamental para produzirmos o filme é agora. 
Recordo-me que Pasolini e Adorno não poderão participar da nossa Odisséia, estão ambos 
ocupados.  
MOZART: Tens razão! 
SADE: Quem sabe, mudarão de idéia e, em seguida, participem da nossa Odisséia! Cuidado, 
Mozart! Agora é tarde. 
MOZART: Sade, já estou ficando enfurecido com aquele Cover. Da próxima vez ocorrerá sim, 
barbárie. 
SADE: Calma, Mozart. Véu de Tomate. 
MOZART: E quanto a construção dos personagens? 
SADE: Se o filme representa um confronto entre o comportamento cover e o clássico, então não 
resta dúvida que os personagens serão extraídos da própria vida concreta. Tocarás o teu piano 
malvado como personagem, uma monstruosa dor no comportamento cover criticando o Véu da 
Música. A Sociedade Cover ou o que dá no mesmo, a Sociedade de Bajuladores, será chamada para 
um ajuste de contas com os reais criadores. Não precisa nem citar os nomes dos personagens, basta 

 
MOZART:  
SADE: Ocorrerá sim, apesar de Adorno. Não tentes desviar a discussão, lembras quando tive a idéia 
de te vestires de cover? 
MOZART: Pensei que já tinhas esquecido essa loucura. 
SADE: Não esqueci. 
MOZART: A tua idéia é absurda. Imagina, se entra algum clássico no shopping! 
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SADE: É uma brincadeira! 
MOZART: Muda de idéia. Se num determinado momento entra Bach ou mesmo Beethoven! Estou 
começando a desconfiar de que tu na realidade és um verdadeiro inimigo disfarçado de amigo. 
Plutarco tinha inteira razão quando criticou os inimigos, ora, se pra nós o cover é um inimigo, então 
tu que estás tentando me transformar num camaleão é o meu mais cruel inimigo. 
SADE: Que exagero! Já falei que é só uma brincadeira. Tudo bem, vamos esquecê-la? 
MOZART: Penso ser mais prudente.  
SADE: Sade, agora me parece que o confronto começará, pois já está chegando a hora do 
crepúsculo da feira. Também o interessante é que as madames miméticas já começam também a 
descer pelas estreitas ruas de Maia. 
MOZART: Se o confronto começar, Sade, tocarei! Tocarei! Tocarei sem parar.  
FILÓSOFO DESVAIRADO: Vai, Véu Mimético! Vai, Véu Mimético! Vai! 
MADAMES: Vai porco imundo! Vai. 
MOZART: Sade, penso que esse filósofo tem razão em acusar aquelas mulheres camaleões de Véu 
Mimético, olha tu mesmo!  
SADE: O confronto começou, Mozart! Maxixe pra cá, tomate pra lá, maxixe pra cá, tomate pra lá! 

em desespero no barco, eu e Schopenhauer brigávamos, porque ele não queria que eu acertasse 
Tomás de Aquino com o remo, mas agora o prazer será concretizado, nem que seja nas madames 
covers. Dá-me aquele tomate podre, por favor. 
MOZART: Sade! Sade. 
SADE: Dá-me, Mozart! Daqui eu não erro. 
MOZART: Tudo bem, aqui está. 
SADE: Errei. Acertei na cara do feirante. Cuidado Mozart! Hi agora é tarde. 
MOZART: Viste, que situação criaste para mim. 
SADE:  
MOZART: Agora é tarde!  
SADE: Tudo bem. Ficaremos e tocaremos a barbárie. 
MOZART: Cuidado, Sade! Agora é tarde. 
SADE: Não sabia que batata também podia fazer parte da barbárie. 
MOZART: Lembras quando o feirante falou de regras? 
SADE: Sim, lembro-me. 
FEIRANTE: O que aconteceu contigo, forasteiro? 
SADE: Não sabia feirante que batata valia. 
FEIRANTE: Lembras quando falei de regras? 
SADE: Sim, lembro-me. 
FEIRANTE: As únicas regras que existem na feira foram estipuladas por Montesquieu, isto é, para 

 
SADE: A batata podre, pode? 
FEIRANTE: Não. 
SADE: Por quê? 
FEIRANTE: É densa! 
SADE: Cenoura, pode? 
FEIRANTE: Não, também é densa. O que está ocorrendo é só o começo forasteiro, depois da feira, 

 
MOZART:  
FEIRANTE: Claro 
Imagina, forasteiro, legume pra cá, legume pra lá, legume pra cá, legume pra lá! Será muito criativo 
e divertido, o desfilar dos bárbaros legumes numa viagem temporal trágica e ao mesmo tempo 
cômica. Faze uma música alegre apesar da barbárie, para excitar o desfecho  numa estética 
experiência lúdica e cômica. Nada de marcha fúnebre, nada de oração fúnebre. Faze os legumes 



141 
 

 
 

dançarem a música da leveza, onde participantes resolvam as suas contradições sem sentirem a 
necessidade de retornarem a idade do ferro. 
MOZART: Os participantes já estão se deslocando para a praça. Todos participarão, feirante? 
FEIRANTE: Não conheço muito bem filosofia forasteiro, mas acredito que já tenhas lido Hobbes. 
MOZART: Entendi feirante. Já podemos partir? 
FEIRANTE: Sim, claro. 
MOZART:  
SADE: Penso que nessa experiência te transmudarás definitivamente num cover. Ora, para quem 
antes produzia marcha fúnebre, uma experiência profundíssima e maravilhosa, e criavas melodias 
para orações fúnebres, outra experiência monstruosa em profundidade, e agora passa a tocar a 
barbárie como legumes! Começo a suspeitar. Vai cover! Vai cover! Vai.  
MOZART: Achas possível uma idéia converter-se definitivamente em fenômeno? 
SADE: Não posso inferir, categoricamente, porque é a primeira vez que percebo essa conversão. 
MOZART: Sade! Sade! Sade, mais respeito para com a idéia!  
SADE: Os filósofos e os músicos propriamente ditos, criam, enquanto os covers exploram.  
MOZART: Chega! Chega! Chega. Os participantes já estão se dirigindo para a praça pública, 
vamos acompanhá-
Schopenhauer realmente discordaria profundamente de mim como músico, por estar tocando o 

mas isso é outra questão que já foi discutida amplamente por Adorno naquele debate radiofônico. 
SADE: Mozart, estás passando por uma metamorfose, não estou entendendo o que está 
acontecendo.  
MOZART: Estou me transmudando em quê? 
SADE: Não sei se é uma metamorfose ou mesmo uma decomposição. 
MOZART: Decomposição, Sade, por acaso a idéia se decompõe? 
SADE: Esqueceste que estamos vivendo hoje numa Sociedade de Cover? 
MOZART: Esqueceste que independente de estarmos vivendo numa Sociedade de Cover, a idéia é 
eterna?  
SADE: Que imagem assustadora e monstruosa! 
MOZART: Por acaso, estou me transmudando em Bach ou mesmo em Beethoven? 
SADE: Beethoven ou Bach são covers, Mozart? 
MOZART: Sade, por favor, me chama Ovídio? 
SADE: Esqueceste também de que as metamorfoses de Ovídio não existem para os covers? Estou 
até pensando em compor uma oração fúnebre para ti! 
MOZART: Sade, por acaso, estás novamente envolto do Véu de Maia? 
SADE: 
te esperando para o começo da brincadeira. Vá brincar, Véu de Mozart. 
MOZART: Sabes que jamais abdicaria de ser Mozart. Pára com ironias e vamos degustar a 
barbárie. 
SADE: Tudo bem. 
MONTESQUIÉ: A partir da data estabelecida hoje, qualquer injúria que possa ocorrer dentro da 
Sociedade de Inimigos, ou o que dá no mesmo, na Sociedade de Cover ou na Sociedade de 
Bajuladores, enfim, na Sociedade de Camaleões, terá que ser resolvida em praça pública mediante a 
experiência dos legumes. Nada de ferro ou qualquer objeto que venha a ultrapassar as regras 
estabelecidas pelo Estado-Cover. Inimigos de um lado, inimigos do outro. Cover de um lado, cover 
do outro, bajuladores de um lado, bajuladores do outro, camaleões de um lado, camaleões do outro. 

Agora!  
MOZART: Cuidado, Montesquieu! Agora é tarde. 
SADE: Pode começar a tocar, Véu de Mozart! 
MOZART: Sim, Véu de Sade. 
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SADE: Toca, Mozart! Toca mais fervorosamente, tudo está ficando muito divertido. Legume pra cá, 
legume pra lá, maxixe pra cá, maxixe pra lá! Que loucura, Mozart. Toca. Toca. Toca. Estou me 
divertindo profundamente. 
MOZART: Sade, nessa experiência não tentarei silenciar a Vontade como desejava Schopenhauer, 
mas sim, a deixarei dançante, errante, louca, enfurecida e sedenta de prazer. Farei a Vontade dançar 
a comédia dos legumes, e chorar a tragédia dos legumes.  
 
REFRÃO: Dança Vontade! Dança Vontade! Dança Vontade! Dança 
                   Dança Vontade! Dança Vontade! Dança Vontade! Dança. 
                   Dança Vontade! Dança Vontade! Dança Vontade! Dança. 
                   Chora Vontade! Chora Vontade! Chora Vontade! Chora. 
 
SADE: Estás fazendo o contrário do que desejava teu amigo, Schopenhauer. 
MOZART: Sei o que estou fazendo, Sade, estou preparando uma surpresa para meu amigo 
Schopenhauer. 
SADE: Deixando a Vontade mais sedenta de ilusões? Excitando a Vontade a dançar a dança dos 
legumes na sucessão temporal?  
MOZART: Como estou, a metamorfose se concretizou? 
SADE: Claro que a decomposição se realizou. Tu te converteste num perfeito cover. O filósofo 
desvairado tinha razão quando lançava sobre o seu próprio rosto legumes podres, Mozart. 
MOZART: O que ele queria inferir? 
SADE: Apenas ridicularizar com a vil dissimulação mimética. Olha para ti e para as mulheres que 
participam da barbárie, não achas que são mais fiéis com uma pintura oferecida pela natureza? 
MOZART: Tens razão. Depois faremos uma oração fúnebre para as mulheres atuais, mimetizadas, 
acusando-as, explicitamente, de camaleões a serviço da Sociedade Cover. 
SADE: Começarás como? 
MOZART: únebre das miméticas mulheres! (Mozart 
enfurecido) 
SADE: Calma, Mozart, Calma. Parece até que o espírito de Schopenhauer apoderou-se de ti..  
MOZART: Por acaso não leste o Econômico de Xenofonte, para aprenderes um pouco a 
administrar a tua vil alcova? Pois eu, Sade, sei administrar profundamente, apesar da loucura, a 

 
SADE: Por acaso, já entraste em minha deliciosíssima alcova alguma vez? 
MOZART: Naquela hora em que tu e Madame 
esperando o meu amigo Schopenhauer. 
SADE: Por favor, vamos mudar de assunto e degustarmos da barbárie? 
MOZART: Tudo bem. 
FILÓSOFO DESVAIRADO: Onde está a irreverência? A autonomia? A revolução das mulheres? 
Desde quando o mimetismo é uma revolução e o silicone usado como Véu de Moda e Véu de 
Bunda é revolucionário?  
MULHERES: Vai, porco sujo! Vai, porco imundo! 
FILÓSOFO DESVAIRADO: Vai, camaleão! Vai, camaleão! 
SADE:  de uma vez por todas?  
MOZART: Depende, se me disseres onde está Schopenhauer, pararei de tocar agora. 
SADE: Desculpa-me, Mozart, estava apenas brincando, vamos nos divertir e logo, em seguida, 
daremos prosseguimento à oração de Tomás de Aquino e Santo Agostinho. 
MOZART: Isso, Sade, Isso. Essa forma de barbárie pela experiência dos legumes, tem um lado 
positivo, ou seja, a inexistência do conceito de morte. Os participantes estão numa erupção 
monstruosa, os sentidos alteradíssimos, mas não vemos nenhum sucumbir.  
SADE: O interessante, é que o filósofo desvairado não pára de gargalhar um só segundo. Penso que 
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MOZART: Se fizermos uma analogia entre os objetos comercializados na feira e no shopping, 
vemos o shopping como a expressão máxima do mimetismo, isto é, a ausência de imaginação e 
criatividade. Penso que será também de fundamental importância quando estivermos compondo o 
filme, colocarmos cenas pesadíssimas de ironização contra os miméticos Véus de Shopping. Não 
faremos um filme descritivo, isto é, utilizando o método dos sociólogos clássicos. Chega de reduzir 
a vida à etnografia. Com a ajuda de Pier Paolo Pasolini, se puder vir, daremos na construção 
cinematográfica, uma profundíssima ênfase aos signos comportamentais. Semiologicamente, 

peitos e bundas siliconizados, o mimetismo na dança, enfim, Sade, teremos cenas cujo fim é o 
rasgar do Véu de Cover. O filme também constará de uma profunda crítica aos miméticos filmes 
atuais, acusando-
mesmo, da sociedade cover.  
SADE: Como serão montadas as cenas que expressam metamorfoses? 
MOZART: Será montada uma luta entre as metamorfoses e a decomposição. Já discutimos sobre 
essa questão. As metamorfoses expressarão o novo modo de imaginar e a decomposição a 

um estilo musical nunca ouvido, da mesma maneira os covers de filósofos também serão 
convidados a criarem categorias ou conceitos jamais discutidos.    
SADE: Que tal colocarmos no filme um camaleão em uma cena como signo mimético 
comportamental? 
MOZART: Será que os covers compreenderão? 
SADE: É uma maneira de ajudá-los a compreender o seu real signo. 
MOZART: Isso, Sade, Isso. O camaleão poderá, sarcasticamente, entrar no shopping bolando de 
dar infinitas gargalhadas na cara da Sociedade Cover como shopping. O que achas? 
SADE: Genial, Sade, genial. Nos primeiros momentos das cenas, os Cover rirão vendo o camaleão 
se converter nos objetos existentes no shopping, isto é, silicone aqui, silicone ali, silicone aqui, 
silicone ali, futilidade aqui, futilidade ali, futilidade aqui, futilidade ali! Só, que eles não sabem que 
estão gargalhando de sua própria imagem. Em seguida, deslumbrados com a presença do camaleão, 
dialogarão com ele, com o intuito de saberem o seu real significado. Para a dor dos participantes da 
Sociedade Cover, 
comportamental. O camaleão por estar familiarizado com as categorias da Psicanálise freudiana fará 
uma monstruosa revolução no shopping, gritos de madames por todos os lados serão ouvidos. 
Muitos covers ficarão desesperados após o Véu rasgado, suicídios por todos os lados serão 
presenciados e o camaleão gargalhará, gargalhará sem parar.  
MOZART: Por que não começamos logo com esse curta? 
SADE: Já começou, não estás imaginando as cenas?  
MOZART: 
dele temos o filósofo desvairado gargalhando do Véu Mimético? 
SADE: Isso mesmo. Isso. Os suicídios só começarão a ocorrer quando o filósofo desvairado 
começar a excitar a 
mesmos.  
MOZART: Que tristeza, Sade! Que tristeza. 
SADE: Não achas que hoje se faz necessário um filme criado a partir desses comportamentos? Para 
que eles compreendam de uma vez por todas que vida humana no seu sentido mais amplo quer 
dizer; criatividade e imaginação.  
MOZART: O filme após rasgar o Véu Mimético apresentará para a sociedade indivíduos 
dinâmicos? 
SADE: Não compreendeste nada! Nada! Nada! (Sade ironizante)  
MOZART: Começaste novamente a me ofender! 
SADE: Ser dinâmico é uma propriedade de muitos. (Sade enfurecido) 
MOZART: Desculpa-me, Sade, apenas quis dizer indivíduos em movimento. 
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SADE: Movimento, Mozart! Penso que terei de convidar outro músico para compor a oração 
fúnebre dos covers. 
MOZART: Sade! Sade! Sade! Mais respeito para com o signo sinfônico! 
SADE: Não desconfias que essas categorias; dinâmico, discurso horroroso dos pedagogos e de 
alguns covers de filósofos; movimento, outra categoria que a partir dela não vimos nenhuma nova 
tipologia de indivíduos serem produzidos estilisticamente como criatividade? 
MOZART: Queres dizer que só por se acharem dinâmicos e em movimento eles pensam que são 
criativos? 
SADE: Isso, Mozart! Isso. Mudei de idéia, deixarei que componhas a oração fúnebre dos Cover 
Miméticos. 
MOZART: No filme serão produzidas cenas de indivíduos dinâmicos e em movimento e o 
camaleão também não os perdoará. 
SADE: Mozart, estás em movimento ou em dinâmica? Ha! Ha! Ha! 
MOZART: Não, Sade! Estou em metamorfose. Ha! Ha! Ha! Sou anti-cover por excelência. Mudei 
de idéia, estou em explosões, sou anti-cover por volúpia. 
SADE: Não esqueces que prometeste criar a sinfonia Véu do Universo. 
MOZART: Os fragmentos estão postos, não lembras? Penso que é mais interessante convidar, Pier 
Paolo Pasolini para dar prosseguimento ao filme, parece que não conheces absolutamente nada de 
música e muito menos de cinema. 
SADE: Mozart, não começa a ofender-me, novamente, apenas intui que aqueles primeiros 
fragmentos  não constituíssem ainda o primeiro desabrochar uterino do Véu do Universo.  
MOZART: Véu do Universo provocará uma profundíssima dor nos covers. 
SADE: Também representarás os desejos em notas? 
MOZART: Todo o universo estará em notas na partitura do Véu do Universo, não te preocupas, 
inclusive, a tua vil Alcova. 
SADE: Mozart! Mozart! Mozart! Mais respeito para com a sinfonia do desejo. 
MOZART: Há outra cena que ocorrerá no filme bastante sedutora, isto é, como o camaleão estará 
em metamorfose, a cena se processará da seguinte forma: lentamente, quase imperceptível pelos 
sentidos, ele após ter se convertido em todos os objetos existentes no shopping, sorrateiramente e 

repente, se transmudará no filósofo desvairado. Risadas e mais risadas serão dadas pelo camaleão 
na cara das miméticas madames. 
SADE: Genial. Não achas importante fazermos as crianças sofrerem um pouco a partir do malvado 
camaleão? Elas também estão envoltas do Véu de Shopping e, consequentemente, do Véu 
Mimético. 
MOZART: Concordo. Tenho de imaginar uma cena que consiga atingi-las, fazendo com que elas 
sofram, mas ao mesmo tempo em que seja aberto espaço para começarem novamente a imaginar.  
SADE: Isso. Poderá ser uma cena em que elas comecem a rir do camaleão com as suas lúdicas 
performances e brincadeiras e, logo em seguida, comecem a chorar quando sentirem o real signo do 
camaleão. 
MOZART: Criarei também uma oração fúnebre para as crianças mimetizadas, o que achas? 
SADE: Poderás colocar a oração fúnebre das crianças, como cena do filme, com o intuito de fazer 
sofrer esses futuros camaleões a serviço da Sociedade Cover. 
MOZART: Elas chorarão, profundamente. 
SADE: Nesse caso, a experiência do choro é muito mais criativa e imaginativa do que um sorriso 
Cover Mimético. 
MOZART: Isso!  
SADE: Estamos discutindo a produção e a imaginação das cenas do filme sem nenhuma seqüência. 
Mozart, de que maneira estás imaginando a abertura da primeira cena? 
MOZART: Podemos produzir a primeira cena com o camaleão dentro de seu habitat natural. A 
cena será montada com o camaleão sobre uma árvore, gargalhando, gargalhando e apontando para o 
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Véu Mimético. Após as infinitas risadas, ele descerá sorrateiramente da árvore, e se dirigirá, 
sarcasticamente, para as ruas de Maia. Em seguida, mostrará para a Sociedade Cover o seu infinito 

Cover. Crianças mimetizadas gargalharão sem parar. Há outra cena que será interessante construí-la, 
isto é, o camaleão passará por um processo de gestação. Da gravidez nascerá dentro shopping um 
filho, esse filho é nada mais nada menos que o filósofo desvairado que sairá do útero do camaleão. 
O camaleão em vez de nascer chorando como é próprio de qualquer criança, nascerá gargalhando 
sarcasticamente. O que dizes, Sade? 
SADE: Muito criativo! A Sociedade Cover levará um profundíssimo susto quando perceber o 
nascimento do filósofo desvairado saindo do útero do camaleão dando profundíssimas gargalhadas. 
Será muito divertido.  
MOZART: Estou também montando no imaginário outra cena. 
SADE: Qual, Mozart? 
MOZART: 
desmistificação, então será interessante que num determinado momento do filme, o camaleão 

abraçarão aos objetos e aos signos do shopping. 
SADE:  
MOZART: 
mancha produzida pela Sociedade Cover. 
SADE: No tocante às duas orações e marchas fúnebres, isto é, a oração marcha das crianças e das 
mulheres mimetizadas serão recitadas pelo camaleão ou pelo filósofo desvairado? 
MOZART: Nessa cena, penso que será mais interessante o filósofo desvairado recitar a oração, 
visto que ele sim tem o papel cinematográfico de desmascarar o Véu Mimético. Quanto à proposta 
do camaleão que representa a adaptação, será mais prudente que ele fique representando as 
conversões, claro que, num tom profundíssimo de ironias.  
SADE: E quanto a oração fúnebre 
como cena do filme? Porque nessa oração estás decretando, explicitamente, a morte dos miméticos 
professores. 
MOZART: 
será recitada e tocada dentro das universidades como uma das cenas do filme criticando suas 
respectivas genialidades. 
SADE: Isso, Mozart! Isso. Que tal uma cena de terror? 
MOZART: Queres imaginá-la ou queres que eu imagine? 
SADE: Desejo que imagines. 
MOZART: Já que o camaleão como discutimos várias vezes representa um signo mimético, então 
que tal produzirmos uma cena onde o camaleão engole sem piedade toda a escória mimética? 
SADE: Que tal após o camaleão engolir o erro, não achas interessante que ele, em seguida, os 
expulse de si mediante o vômito? Também poderá ser de outra forma, ou seja, em vez do vômito 
poderá ser... O interessante, é que Aristófanes sempre me persegue! 
MOZART: Eles sofrerão profundamente com essa cena. 
SADE: Por quê? 
MOZART: A ce

mente... 
SADE: E eles? 
MOZART: E eles? 
SADE: Sim! 
MOZART: Qual a sensação que terias sendo vomitado ou... Por um camaleão? Estou até pensando 
em montar uma cena com o camaleão te vomitando, Sade. 
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SADE: 
monstruosíssima, isto é, terão a sensação de um profundo desprezo.. 
MOZART: E um subtítulo para o filme? Por exemplo, Sociedade de Camaleões? 
SADE: Concordo. Esse conceito expressa fundamentalmente na sociedade atual, uma espécie de 

 
MOZART: Depois que mencionaste o vomitar da volúpia do camaleão, estou sentindo uma 

sentindo uma profunda baixa estima. O que dizes desse sentimento? 
SADE: Mozart! Se não existisse piano, não sei o que seria dos teus malvados dedos. Baixa estima, 
Mozart! (Sade ironizante) Se soubesse quem inventou esse conceito, com certeza, Mozart-Cover, 

 
MOZART: Sade, não começa novamente a ironizar-me, esse conceito é mencionado por 

que estou fazendo experiência nesse instante sinfônico existencial, mas na realidade, não construíste 
ou inventaste ou mesmo fabricaste nenhum conceito mais apropriado que tenha propriedade sobre a 
Baixa Estima. 
SADE: Quer dizer, Cover Mozart, que existe um DO, RÉ, MI, FÁ, SOL, LA, SI, em Baixa Estima? 
Ha! Ha! Ha! Agora entendi! É por isso que quase me afundou quando estavas tocando aquela 
horrorosa marcha fúnebre. Não foi, Mozart? 
MOZART: Sade, não confunde Baixa Estima com o Véu de Maia. Os meus ilusórios dedos 
naquele momento em Maia, tocavam a tua quase afogada dor e enterramento na partitura escala de 
Maia. Agora, diz-me: que conceito criaste mais apropriado do que Baixa Estima? 
SADE: Mozart!  Mozart. Mozart Ha! Ha! Ha! (Sade ironizante) 
MOZART: Diz-me, Sade? Já estou ficando enfurecido. 
SADE: Toca, Mozart, toca. Toca a barbárie. 
MOZART: Sade, fundamenta pelo menos a tua crítica em relação a Baixa Estima? 
SADE: Mozart, queres saber mesmo de uma vez por todas? (Sade enfurecido) 
MOZART: Diz-me, Véu do Desejo. 
SADE: Penso, que seja ridículo um músico tocar uma marcha fúnebre ou mesmo uma oração 
fúnebre em Baixa Estima. 
MOZART: Fundamenta, Véu da Vontade! 
SADE: Fundamentarei agora! (Sade enfurecido) Pelo que estou percebendo, te converteste 
literalmente num perfeito cover. Achas que um músico sinfonicamente clássico em idéia, criaria ou 
imaginaria uma sinfonia em Baixa Estima?  
 
REFRÃO: Vai Cover! Vai Cover! Vai Cover! Vai. 
                   Vai Cover! Vai Cover! Vai Cover! Vai. 
                   Vai Cover! Vai Cover! Vai Cover! Vai. 
 
Essa categoria Baixa Estima, não passa de um conceito moral dos fracos. Não será mais interessante 
falar de Baixa Potência? 
MOZART: Sade, pára com ironias, e vamos dar prosseguimento à barbárie. Que tal imaginarmos 
outra cena para o filme? 
SADE: Queres imaginá-la? 
MOZART: Se quiseres imaginá-la! Que tal construirmos uma cena no filme onde o camaleão 
corre, descomunalmente atrás de um cover numa floresta para devorá-lo?  
SADE: Genial. Será muito divertido, uma profunda ironia contra a Sociedade Cover. Um camaleão 
enfurecido e magoado por ter sido confundido com um cover. O mais cômico será quando o 
camaleão estiver em perseguição na busca de devorar o cover. 
MOZART: Nessa cena apresentaremos a revolta dos camaleões contra a existência da Sociedade 
Cover. 
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SADE: Nesse caso, queres inferir que o cover é antiecológico? 
MOZART: Se eles fossem ecológicos, achas que o camaleão ficaria indignado e enfurecido? 
SADE: Tens razão. A cultura cover também sofrerá com essa cena, uma vez que talvez 

camaleão que cada um carrega dentro de si. Não estou afirmando com isso que o camaleão é cover, 

confundido com um cover. Na realidade, eles não estarão vomitando o camaleão, mas sim, os 
signos monstruosos da Sociedade Cover. 
MOZART: Sade, já que estamos imaginando as cenas do filme fora de qualquer seqüência lógica, 
que tal fabricarmos o desfecho do filme com a seguinte cena: todos os camaleões saindo do seu 

Sociedade cover em forma de protesto, os milhares de camaleões enfurecidos imporão a expulsão 
dos covers. 
SADE: Se os camaleões impuserem a expulsão dos covers da Sociedade de Cover será que 
sobreviverá alguém? 
MOZART: Temos que mudar essa cena, imagina, os covers expulsos da sociedade, não restará 
quase ninguém. Também faremos as crianças covers sofrerem, não mais pela oração fúnebre, mas 
sim, a partir de outro aspecto, ou seja, colocaremos em cena milhares de camaleões enfurecidos 
correndo atrás delas. Gargalharemos do seu desespero. O que inferes? 
SADE: Isso, Mozart! Isso. Tentaremos, a partir daí, diluir a primeira infância Cover e construir uma 
primeira infância clássica.  
 
REFRÃO: Corre camaleão! Corre camaleão! Corre camaleão! Corre.  
                   Corre camaleão! Corre camaleão! Corre camaleão! Corre. 
                   Corre camaleão! Corre camaleão! Corre camaleão! Corre.  
 
E uma cena onde o camaleão enfurecido duela com um cover? 
MOZART: Qual será o final do duelo? 
SADE: Ora, claro que o camaleão engolirá o cover, sem dó e sem nenhuma piedade. 
MOZART: Isso. Estou imaginando outra cena para o filme. O que dizes de construirmos no século 
atual uma característica de artista até então diferente de tudo o que já existiu antes? 
SADE: O que estás imaginando? 
MOZART: No século XVIII, Schiller teve uma criação genial no âmbito da arte e educação, isto é, 
Schiller criou o artista pedagogo com o intuito de construir um Estado-Estético. O que dizes de 
construirmos um artista que tenha como proposta o enfrentamento dos covers? O que dizes de um 
Artista Terrorista? 
SADE: Que loucura! Que loucura! O Artista Terrorista terá como alvo o aniquilamento da Cultura 
Cover? 
MOZART: Isso, Sade! Isso. Bombardeios e mais bombardeios sofrerá a Cultura Cover.  
SADE: Mozart, quais as características do artista terrorista?  
MOZART: Geralmente determinadas culturas imprimem os seus valores covers, logo na primeira 
infância, isto é, se cristianiza na primeira infância, se fundamentaliza na primeira infância, e por que 

dúvida que em dez anos teremos uma tipologia de crianças jamais imaginada. 
SADE: Que conceito estabelecerás para essa tipologia de crianças? 
MOZART: Qualquer criança que tiver as qualidades que estou imaginando, com certeza, se 
chamará de bactéria. 
SADE: Ha! Ha! Ha! Bactéria! Ha! Ha! Ha! Bactéria! Divertido! Divertidíssimo. Quer dizer que 
estás imaginando uma guerra anti-cover, no âmbito da cultura, criando um modelo de criança para 
atacar os pressupostos e os fundamentos da Cultura Cover? 
MOZART: Uma só criança criada com os pressupostos anti-cover, com certeza, espalhará pelo 
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mundo as suas raízes. Imagina, artistas terroristas espalhados por todo o planeta.  
SADE: Ela freqüentará as escolas formais como as outras crianças? 
MOZART: Claro que sim, Sade. A escola formal será apenas um meio para que a bactéria possa 

-cover será dirigida fora da escola 
formal. Aprenderão desde cedo a negar a Cultura Cover e os seus respectivos signos e valores, 
impondo os seus valores anti-cover sobre as outras crianças.  
SADE: Como ideal? 
MOZART: Não, essa questão Nietzsche já resolveu. Como bactéria! 
SADE:: Não estou entendendo! 
MOZART: O que não estás entendendo? 
SADE: Não acredito! 
MOZART: Fala logo, o que não estás acreditando? 
SADE: Não estás vendo? 
MOZART: Não estou vendo nada. 
SADE: Ali! Ali! Ali! 
MOZART: Não acredito! Não acredito! Que loucura! 
SADE: Após Giordano Bruno ter afirmado que existem outros mundos, olha como ele voltou! 
MOZART: Será que é mesmo Giordano Bruno? 
SADE: Claro que sim, esqueceste daqueles gritos contra a escória medieval? 
MOZART: Não, não esqueci, mas penso que não é Giordano Bruno. 
SADE:  
MOZART: Mentiste para mim! 
SADE: Como, menti para ti? 
MOZART: Enquanto eu perguntava por Schopenhauer, tu, dizias que ele estava tocando flauta com 
as crianças, enquanto ele inflamavelmente queimava em dores. 
SADE: Não estou compreendendo onde queres chegar! 
MOZART: Ah, sim, estás compreendendo muito bem. Fui cruel com meu amigo, Arthur 
Schopenhauer tocando a partitura dos seus sofrimentos. 
SADE: Estava envolto do Véu de Maia, Mozart! 
MOZART: Olha quem está vindo ali! 
SADE: Temos que chamar Ovídio para fazer algo por Schopenhauer. 
MOZART: Do jeito que Schopenhauer está penso que nem mesmo Ovídio com as suas 
metamorfoses poderá fazer algo. 
SADE: Parece Giordano Bruno após a inquisição. 
MOZART: Mesmo assim, temos que chamar Ovídio, não custa nada tentar. 
SADE: Como encontrá-lo? 
MOZART: Deves saber como encontrá-lo, porque sempre que perguntava por Ovídio, tu mudavas 
a discussão para que eu não resgatasse o pobre Schopenhauer. 
SADE: Acredito que Ovídio ainda está na floresta brincando de metamorfoses. 
MOZART: Então, que tal procurá-lo? 
SADE: Esqueceste que estou num barco que há poucos segundos descerá por essa horrorosa 
catarata? 
MOZART: Grita para Ovídio nos ouvir! 
SADE: Ovídio! Ovídio! Ovídio! (Sade em desesperados gritos) 
MOZART: Grita mais alto, Sade! 
SADE: Ovídio! Ovídio! Ovídio! 
OVÍDIO: O que houve, Sade? 
SADE: Precisamos de um grande favor! 
OVÍDIO: Diz-me o que desejas? 
SADE: Olha para Schopenhauer e vê se podes fazer algo! 
OVÍDIO: Ali não é Giordano Bruno? 
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SADE: Não Ovídio, não é Giordano Bruno, mas sim, Arthur Schopenhauer. 
OVÍDIO: O que houve com ele? 
SADE: Andou brincando com fogo! 
OVÍDIO: O que queres que eu faça? 
MOZART: Ovídio, recupera a forma Schopenhauer! 
OVÍDIO: Não sei se a partir das metamorfoses é possível fazer algo. 
MOZART: Podes pelo menos tentar? 
OVÍDIO: Que desgraça fizeram com Arthur! Mas tentarei. 
SADE: Está se aproximando do barco. 
OVÍDIO: Tenho a impressão de que não há nenhuma metamorfose que possa recuperar 
Schopenhauer! 
SADE: Não dizes isso nem brincando, Ovídio, isso foi coisa de padre, por favor, tenta fazer algo! 
OVÍDIO: Tentarei uma saída desesperada, quando ele estiver bem próximo do barco. 
SADE: Isso, Ovídio, isso! 
MOZART: Precisarei tocar? 
OVÍDIO: Penso que uma marcha fúnebre é interessante! 
MOZART: Não fala isso nem brincando, Schopenhauer saiu de uma marcha fúnebre há poucos 
segundos. 
SADE: Preciso dele para retomar à discussão do início do diálogo sobre o bonito, o feio, o perfume 
e o carnaval. 
OVÍDIO: Talvez seja possível iniciarem uma discussão sobre o feio, olha para o estado de 
Schopenhauer. 
SADE: Não brinca, Ovídio, ajuda o pobre e infeliz Arthur. 
OVÍDIO: Se ele continuar na forma que está, talvez não seja mais torturado pela Vontade. 
MOZART: Ovídio, pára de brincar e ajuda o infeliz! 
OVÍDIO: Tentarei agora! Vê como ficou Arthur! 
MOZART: Ovídio, o transformou na megera! 
OVÍDIO: Tentarei novamente! 
SADE: Schopenhauer não suportará essa metamorfose, Ovídio o transformou agora em Hegel. 
OVÍDIO: Não estou conseguindo trazer de volta o infeliz. 
MOZART: Tenta novamente! 
OVÍDIO: Tentarei, mas não pára de tocar. 
MOZART: Continuarei tocando. 
SADE: Vê, é Arthur novamente! 
MOZART: Schopenhauer, que prazer reencontrá-lo! 
SCHOPENHAUER: Mozart, onde posso encontrar Sade? 
MOZART: Esquece Sade, ele continua discutindo sobre estética. 
SCHOPENHAUER: Não, não posso esquecer-me das crueldades que ele me fez passar. 
MOZART: Fizeste o mesmo quando estavas envolto do Véu de Maia, esqueceste? 
SCHOPENHAUER: Não, não esqueci, mas onde posso encontrá-lo?  
SADE: Estou aqui! 
SCHOPENHAUER: Sade, que crueldade fizeste comigo quando excitava aquelas malvadas 
crianças a gargalharem das minhas dores. 
SADE: Sabes que estava envolto do Véu de Maia. Que tal esquecermos de tudo o que aconteceu e 
continuarmos a nossa discussão sobre estética? 
SCHOPENHAUER: Tudo bem. Desejo agradecer a Ovídio pelas metamorfoses que me trouxeram 
de volta. 
OVÍDIO: Somos amigos, tenho uma profunda admiração por ti e por teu trabalho. 
SCHOPENHAUER: Agradeço, Ovídio, por respeitar o meu trabalho. 
OVÍDIO: Agora tenho que ir, quem sabe, nos encontraremos algum dia, Schopenhauer. 
SCHOPENHAUER: Com certeza nos encontraremos! 
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SADE: Agora que Ovídio se foi, desejo fazer-te uma pergunta: Schopenhauer, como concebes o 
bonito numa experiência estética? 
SCHOPENHAUER: A experiência do bonito deve ser excluída da estética. 
SADE: Excluída, por quê? 
SCHOPENAHUER: O bonito deixa a Vontade mais excitada e sedenta de desejos para com os 
homens. 
SADE: Isso não é interessante, a satisfação infinita dos desejos a partir do bonito?  
SCHOPENHAUER: Quanto mais a Vontade é excitada pela experiência do bonito, mais dores 
surgirão sobre os homens. 
SADE: Pois, particularmente, jamais abdicarei de viver uma experiência deslumbrante e irrestrita 
pelo êxtase do bonito. 
SCHOPENHAUER: Conheço bem o teu pensamento, és o filho mais devasso que a Vontade 
colocou na existência. 
SADE: Não começa a ofender-me novamente. 
SCHOPENHAUER: Estás preocupado apenas com a satisfação dos teus próprios desejos.  Não 
estás nenhum pouco preocupado com os sofrimentos humanos. 
SADE: Desde quando se extinguirmos a experiência do bonito as dores cessarão de aparecer na 
existência? 
SCHOPENHAUER: Quanto menos bonito for algo, menos somos torturados pela Vontade. 
SADE: Queres concluir com o teu argumento que a experiência do feio é mais interessante do que a 
do bonito? 
SCHOPENHAUER: Não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o feio é um remédio 
importantíssimo contra a Vontade. 
SADE: Ha! Ha! Ha! 
SCHOPENHAUER: Por que ris, Sade? 
SADE: Estás ficando louco, Arthur, imagina a vida sem a experiência do bonito! O teu problema 
com o bonito, é pessoal e subjetivo, e não um problema teórico-estético. 
SCHOPENHAUER: Por acaso, estou discutindo estética de uma forma pessoal e subjetiva? 
SADE: Quando propões o feio como uma experiência contra a Vontade, sim. 
SCHOPENHAUER: A experiência do feio deixará a Vontade sem desejos e instintos. 
SADE: Queres que as crianças sejam, por exemplo, educadas para o feio? 
SCHOPENHAUER: Claro que sim. Proporei daqui pra frente a criação de crianças feias. 
SADE: Achas que com isso resolverá os teus problemas com a Vontade? 
SCHOPENHAUER: Não os meus problemas, mas sim, os problemas da humanidade. 
SADE: Nesse caso, me exclua do conceito de humanidade, porque continuarei excitando cada vez 
mais a Vontade a se afirmar sobre o eterno retorno como desejos e instintos. 
SCHOPENHAUER: Estás ficando louco, parece até que desejas um algoz em tua vida. 
SADE: Se a Vontade para ti representa um algoz, para mim é a expressão máxima da satisfação das 
fantasias e das paixões. E quanto à experiência das sensações geradas pelo perfume? O excluirá de 
sua estética? 
SCHOPENHAUER: O perfume envenena a Vontade com o seu odor, fazendo com que os homens 
também fiquem mais excitados. Imagina, um corpo bem perfumado! 
SADE: Imagino! Um corpo perfumado me excita a descer no fundo das paixões e sugá-lo de uma 
forma incondicional. Jamais me esquecerei do corpo da megera quando chegou da França, me 
deixou louco! 
SCHOPENHAUER: Tens um péssimo gosto feminino. 
SADE: Mais respeito para com a megera. A tua proposta estética levará a humanidade a uma 
destruição descomunal. Não desejo nem de longe imaginar uma vida sem a presença do bonito e do 
perfume, o que será de mim! 
SCHOPENHAUER: Estás pensando apenas na tua satisfação pessoal. 
SADE: Pára com essas loucuras bestiais! 
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SCHOPENHAUER: Veremos! Quando for à televisão verás que tenho razão em tudo que estou 
propondo. 
SADE: Nem será ouvido, levarás uma vaia universal em cadeia planetária! Talvez terás algum 
sucesso com a tua proposta niilística com os frustrados e reprimidos. Os homens amantes da vida e 

ndo os desejos e as paixões. Pela estética desejas matar a estética. 
SCHOPENHAUER: Pela estética desejo gerar desconfiança com relação a Vontade. 
SADE: E quanto à experiência do carnaval? 
SCHOPENHAUER: Nem pensar em carnaval! O impulso do carnaval deixa a Vontade enfurecida 
e louca. Quando os homens pulam, eles não têm nenhum poder sobre si mesmos. 
SADE: És um algoz, verdugo, carrasco e um dos filósofos mais cruéis contra a vida das paixões. E 
quanto à violência? 
SCHOPENHAUER: Se destruirmos a Vontade não teremos mais violência no planeta. 
SADE: A escória medieval tentou destruir a Vontade e o resultado foi que a violência se 
multiplicou. 
SCHOPENHAUER: Mas comigo será diferente. 
SADE: as envolto do 
Véu de Maia, eu e Mozart compomos um filme criticando a Sociedade Cover. 
SCHOPENHAUER: Um filme? 
SADE: Sim, um filme, inclusive, bastante crítico. 
SCHOPENHAUER: Quando será apresentado? 
SADE: O filme deverá ser apresentado nos próximos dias. 
SCHOPENHAUER: Além da crítica dos covers, o filme expressa uma crítica da Vontade? 
SADE: Não. O que criticamos no filme foram os comportamentos covers, inclusive, montamos 
várias cenas com um camaleão fazendo os covers sofrerem, profundamente. 
SCHOPENHAUER: Montaste pelo menos alguma cena envolvendo a Vontade. 
SADE: A Vontade está presente em todos os momentos do filme, mas, o nosso objetivo não era 
denunciá-la, mas sim, afirmá-la, mesmo em sua manifestação mais bárbara como ocorreu na 
barbárie dos legumes. Quando os participantes desejavam resolver algum problema, não importa 
qual, tinha que recorrer a uma violência sem morte. 
SCHOPENHAUER: O filme tem um caráter estético? 
SADE: Sim. Mozart no piano instigou a Vontade a brincar de estética. Cada acorde, deixava a 
Vontade cada vez mais alegre, inclusive, fazia com que ela desse terríveis  gargalhadas na guerra 
dos legumes. 
SCHOPENHAUER: Enquanto ambos se divertiam produzindo um filme, eu sofria terríveis dores 
sobre o corpo. 
SADE: Esquece! Esquece! Depois te mostrarei algumas cenas do filme. 
SCHOPENHAUER: Mostra-me agora! 
SADE: Uma cena que não consigo esquecer foi quando o camaleão engoliu vários covers de 
filósofos, e em seguida, começou a expulsá-los pelo... 
SCHOPENHAUER: Ha! Ha! Ha! 
SADE: Disse-me, que és contra o riso porque excita a Vontade. 
SCHOPENHAUER: Concordo, contigo, mas essa cena é engraçadíssima. Mostra-me outra. 
SADE: Tem outra muito engraçada. O camaleão entra no shopping, e os indivíduos que lá estão, 
começam a rir das conversões, e após o camaleão ter realizado as devidas conversões, as pessoas 
começam a compreender o seu real significado. Sabes o que aconteceu? 
SCHOPENHAUER: Diz-me, Sade! 
SADE: Começaram a praticar suicídio dentro do shopping, quando perceberam que estavam sendo 
enganados pela Sociedade Cover. O mais engraçado foi quando as pessoas se matavam, o camaleão 
cada vez mais gargalhava.    
SCHOPENHAUER: Achas isso engraçado? Uma cena seriíssima! Penso que essa cena se repetirá 
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na humanidade se a Vontade continuar a impor o eterno retorno. 
SADE: É apenas um filme! 
SCHOPENHAUER: Muito perigoso, isso sim. É verdade que Mozart está compondo uma sinfonia 
chamada de Véu do Universo? 
SADE: Sim, é verdade. Ele está propondo numa experiência estética e musical, abarcar a partir de 
sons todas as idéias da Vontade. 
SCHOPENHAUER: Tomara que essa sinfonia não seja tocada quando eu estiver denunciando a 
Vontade na televisão. 
SADE: Por que, Schopenhauer? 
SCHOPENHAUER: Ainda perguntas o porquê, Sade? 
SADE: Mozart destruirá o teu programa niilístico tocando a sinfonia, Véu do Universo? 
SCHOPENHAUER: Com certeza, abalará os fundamentos do meu programa! 
SADE: Então, pedirei a Mozart para tocar na hora em que estiveres na televisão denunciando e 
criticando a Vontade. 
SCHOPENHAUER: Ainda não estás satisfeito em me maltratar? 
SADE: Não é isso. O fato é que não concordo com o teu programa. 
SCHOPENHAUER: Mostra-me outra cena! 
SADE: Assistirás depois ao filme. O que posso resumir é que o Véu foi bastante criticado. 
SCHOPENHAUER: Esse filme é triste. 
SADE: Sim, tristíssimo! 
SCHOPENHAUER: Quer dizer que o Véu de Cover foi rasgado? 
SADE: Foi despedaçado! O incrível é que o camaleão e o filósofo desvairado caiam no chão do 
shopping bolando de rir. 
SCHOPENHAUER: Penso que está chegando a hora de ir à televisão desmascarar a Vontade. 
SADE: Não esquece daquilo que discutimos sobre a possibilidade do teu programa fracassar e a 
humanidade voltar-se inteiramente contra ti. 
SCHOPENHAUER: Não queres ir à televisão comigo? 
SADE: O quê! Estás ficando louco, o que eu farei na televisão contigo? 
SCHOPENHAUER: Denunciaremos juntos, a Vontade. 
SADE: Concordo de ir à televisão para contrariar e contradizer o teu programa criminoso.  
SCHOPENHAUER: Estás ficando louco! 
SADE: Estou pensando em participar desse debate ao vivo e me unir à Vontade para contradizê-lo. 
SCHOPENHAUER: Não farás isso comigo. 
SADE: E por que não? 
SCHOPENHAUER: Somos companheiros de Odisséia, esqueceste? 
SADE: O barco está bem próximo da descida da catarata, como terás tempo de ir à televisão? 
SCHOPENHAUER: A Vontade sem perceber ainda continua segurando o barco. 
SADE: Estou pensando em convidar o Atma para ir comigo à televisão te denunciar.  
SCHOPENHAUER: Deixa o Atma fora disso. 
SADE: Não, convidarei Atma! 
SCHOPENHAUER: Será uma terrível traição se ele concordar contigo. 
SADE: Como traição, se o teu programa envolve a minha alma cósmica? 
SCHOPENHAUER: Sade, pára... Não esqueces de que a minha proposta visa aniquilar com a 
Vontade quando se manifesta nos homens. 
SADE: Que tal voltarmos a discutir as artes plásticas? Esqueceste? 
SCHOPENHAUER: Não, não esqueci. 
SADE: O que inferes de um artista plástico que cria quadros expressando a abundância dos 
alimentos sendo devorados? 
SCHOPENHAUER: Discordo. Um artista plástico que cria quadros dessa natureza está envolto do 
Véu de Maia, visto que esses eles excitam a Vontade a cair na volúpia do alimento. Nada de quadros 
glutões. 
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SADE: Como imaginas então um quadro? 
SCHOPENHAUER: Ah, se eu fosse artista plástico, pintaria quadros contrariando profundamente a 
Vontade, nada de quadro pornô, nada de quadros que expressem qualquer Vontade de comer! 
SADE: Queres então afirmar a miséria nas artes plásticas? 
SCHOPENHAUER: Não diria a miséria, mas criaria um quadro asceta. 
SADE: Esse quadro, com certeza, não entraria na minha deliciosa alcova. Seria ridículo a presença 
de um quadro que renuncia a Vontade de viver em nome da Vontade de morrer. Ridículo! Ridículo! 
Penso que levarás uma vaia dos artistas plásticos, dos músicos, enfim, de todos aqueles que 
acreditam nas fantasias. 
SCHOPENHAUER: Já falaste sobre isso.  
SADE: Parece que ainda não compreendeste! 
SCHOPENHAUER: Veremos! Veremos! 
SADE: Mozart, o que está acontecendo, estás calado? 
MOZART: Estava ouvindo a discussão de ambos, mas ainda acho que Sade tem razão. 
SCHOPENHAUER: Razão em que, Mozart? 
MOZART: Serás ridicularizado por todos, inclusive, por mim! 
SCHOPENHAUER: Estás também contra mim? 
MOZART: Não contra ti, mas sim, contra essa idéia ridícula de destruir a Vontade. Não insistirei 
mais, já discutimos isso por várias vezes, se queres ir à televisão, que vás, mas de algo não te 
esqueças: no mesmo horário que tiveres te pronunciando, entrarei pesadíssimo com Véu do 
Universo. 
SADE: Que loucura! Que loucura! 
MOZART: Estou falando bem sério, Sade. Se Schopenhauer mencionar alguma passagem do livro 
IV do Mundo como Vontade e Perdão, serei o primeiro a dar as primeiras vaias. 
SCHOPENHAUER: Mozart, pára de ironizar-me. O livro IV do meu Mundo como Vontade e 
Representação é o grande veneno que tenho contra a Vontade. 
MOZART: É possível que na hora do teu pronunciamento a Vontade lance sobre ti o Véu de Maia, 
se isso acontecer, o que farás? 
SCHOPENHAUER: A Vontade não mais me iludirá com o Véu de Maia. 
MOZART: Tens tanta certeza assim? 
SCHOPENHAUER: Absoluta certeza. 
SADE: Cuidado de na hora do teu ridículo pronunciamento, não acabes afirmando a Vontade sem o 
querer. 
SCHOPENHAUER: Quem sairá ridicularizada é a crudelíssima Vontade. Daqui há alguns minutos 
começarei o meu  universal e doloroso pronunciamento contra a Vontade. 
SADE: Quer dizer, o teu comportado pronunciamento! 
SCHOPENHAUER: Sade! Sade! Sade! 
SADE: Mozart, desejas vir para o barco, conosco? 
MOZART: Queres me matar? 
SADE: Desculpa-me, Mozart, estou apenas brincando. 
MOZART: Agora que estamos juntos, novamente, penso que está na hora de compormos a oração 
fúnebre dos professores burocratas. 
SADE: Queres começar, Mozart? 
MOZART: Não, prefiro que Arthur comece! 
SADE: Queres começar, Arthur? 
SCHOPENHAUER: Não, prefiro que Mozart comece! 
MOZART: Começa, Sade? 
SADE: Não, penso que Arthur deverá começar! Começa Arthur! 
SCHOPENHAUER: Mozart tocará? 
MOZART: Claro, imagina a vida sem música! 
SCHOPENAHUER: E sem a Vontade! 
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SADE: Não começa novamente com essas loucuras. Achas que o Mundo como Vontade e 
Representação é a verdade absoluta? 
SCHOPENHAUER: Não digo verdade absoluta, mas sim, o maior veneno após a cicuta socrática. 
SADE: Veneno contra as tuas dores pessoais e subjetivas. 
SCHOPENHAUER: Esqueceste que já falaste sobre isso? 
SADE: Continuo insistindo, vamos ou não vamos compor a oração? 
SCHOPENHAUER: Por que não deixemos isso para outra Odisséia? 
SADE: Outra Odisséia! Ha! Ha! Ha! 
SCHOPENHAUER: Por que ris sarcasticamente? 
SADE: Arthurzinho, daqui estou vendo pedras pontiagudíssimas nos convidando ao crepúsculo, e 
ainda falas de outra Odisséia! 
SCHOPENHAUER: Talvez tudo isso não esteja acontecendo, quem sabe, não é apenas o Véu de 
Maia nos iludindo! 
SADE: Se tudo isso é apenas o Véu de Maia, então não há também necessidade de íris à televisão 
denunciar a Vontade. 
SCHOPENHAUER: É diferente! 
SADE: Como diferente? 
SCHOPENHAUER: A vontade de aniquilar com a Vontade é real, mas o Véu de Maia é uma 
ilusão! 
SADE: Particularmente, não acredito em Véu de Maia. Desejo te revelar que durante todo esse 
tempo que estamos nesse barco se despedaçando aos poucos, alimentei por longo tempo as tuas 
ilusões, proponho que daqui pra frente, não imponhas às tuas loucuras sobre mim. Entendeste? 
SCHOPENHAUER: Loucuras! Ha! Ha! Ha! 
MOZART: Posso começar a tocar, Sade? 
SADE: Depende do Arthurzinho. 
SCHOPENHAUER: Onde está o Atma, Sade? 
SADE: Não sei, penso que já foi devorado pelos urubus. 
SCHOPENHAUER: Só começarei a oração com a presença da minha alma cósmica, do contrário 
... 
SADE: Então, não teremos mais oração. 
SCHOPENHAUER: Atma está vivo! 
SADE: Quem sabe, no próximo eterno retorno! Ha! Ha! Ha! 
MOZART: Ou, sei lá, no próximo eterno desgosto! Ha! Ha! Ha! 
SCHOPENHAUER: Parece até que foram enviados pela Vontade para me torturar. 
SADE: 
Ha! Ha! 
MOZART: Já viste divertimento sem a Vontade? 
SCHOPENHAUER: Verei após alguns minutos. 
SADE: Tagarelas demais, Arthurzinho! 
SCHOPENHAUER: Veremos! Veremos! Veremos! 
SADE: Atma está chegando, vamos começar a oração? 
SCHOPENHAUER: Sim, vamos. Mozart, um LÁ tristíssimo! 
MOZART: Pois não, Arthur! 
SCHOPENHAUER: Pára de tocar, Mozart! 
MOZART: Por que, Schopenhauer? 
SCHOPENHAUER: Chega por hora de orações!  
SADE: Não faremos mais as orações? 
SCHOPENHAUER: Temos algo mais importante a discutir. 
SADE: Então, por que não vais logo à televisão resolver as tuas dores? 
SCHOPENHAUER: Não desejo começar tudo novamente, irei agora! 
MOZART: Cuidado com o Véu do Universo! 
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SCHOPENHAUER: Mozart! Mozart! Mozart! 
SADE: Cuidado com a Vontade, Arthurzinho! Ha! Ha! Ha! 
MOZART: Mas, como irá à televisão, se está dentro de um barco quase despedaçado pela Vontade? 
SADE: Tens razão, Mozart, só conseguimos nos comunicar aos gritos, então, como Schopenhauer 
conseguirá sair do barco e ir à televisão? 
SCHOPENHAUER: O pronunciamento será daqui mesmo. Antes do início da Odisséia já havia 
acertado tudo. Fui à imprensa e ficou combinado que o pronunciamento será na floresta. Todos os 
canais estarão abertos para todo o planeta. 
SADE: Se estão nos vendo de lá, por que não fazem nada para nos resgatar? 
SCHOPENHAUER: Por que o Véu de Maia ainda continua mascarando a percepção deles sobre 
nós. 
SADE Falaste que o Véu de Maia é uma ilusão e, no entanto, está apelando novamente para ele. 
SCHOPENHAUER: Ilusão não quer dizer não existir!  
SADE: Então começa o teu pronunciamento! 
SCHOPENHAUER: Acenarei para a imprensa e começarei! 
MOZART: O que está acontecendo, Sade? 
SADE: Não sei, mas o que posso afirmar é que Schopenhauer acenou por várias vezes e não foi 
ouvido. 
MOZART: O que houve? 
SCHOPENHAUER: Deixa-me tentar novamente! 
VONTADE: Arthur, esqueceste do que conversamos? 
SCHOPENHAUER: Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia que a Vontade está por trás de tudo isso. 
SADE: Mozart, a Vontade não deixará Arthur se pronunciar à imprensa! 
MOZART: Que loucura, Sade! 
VONTADE: Esquece a televisão, Arthur! 
SCHOPENHAUER: Jamais! Jamais! Jamais! 
VONTADE: Então, deixarei o barco descer catarata abaixo! 
SCHOPENHAUER: Por que ainda não o fez? 
SADE: A Vontade sumiu novamente. 
MOZART: Penso, que Schopenhauer, não conseguirá se pronunciar à televisão. Pobre Arthur! 
Pobre Arthur!  
SADE: Tem algo que impede a Vontade de aniquilar com Schopenhauer. O que achas, Mozart? 
MOZART: Tens razão. Se a Vontade tem todo esse poder sobre a vida, já poderia ter destruído 
Schopenhauer... 
SADE: Mas o que será que a impede? 
MOZART: Que tal perguntarmos ao próprio Schopenhauer? 
SADE: Concordo. Schopenhauer, o que impede a Vontade de te aniquilar? 
SCHOPENHAUER: Já falei que antes de mim, ninguém fez um estudo mais aprofundado sobre a 
Vontade. Conheço os seus limites! 
SADE: Se conheces os limites da Vontade, então, por que não os põe em prática? 
SCHOPENHAUER: A primeira oportunidade que tiver, farei isso. Ela não conseguirá permanecer 
durante muito tempo com o Véu de Maia ofuscando a nossa percepção. 
SADE: Quer dizer que no momento em que ela levantar o Véu, tu entrarás direto com o teu 
niilístico pronunciamento? 
SCHOPENHAUER: Isso Sade! Isso! 
MOZART: Esperarás por quantos séculos? 
SCHOPENHAUER: Aguarda, Mozart, aguarda. 
SADE: Schopenhauer, tu não acreditarás no que estou vendo! 
SCHOPENHAUER: O que estás vendo, Sade? 
SADE: Não acreditarás, mesmo! 
SCHOPENHAUER: Fala logo! 
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MOZART: Estou vendo, Sade!  
SCHOPENHAUER: Mostra-me, Mozart, o que estás vendo? 
MOZART: Novamente, a tua queridíssima mãe se balançando num galho com o teu queridíssimo e 
amigo, Hegel. 
SCHOPENHAUER: Não acredito! Não acredito! 
SADE: Olha tu mesmo! 
SCHOPENHAUER: Deixa-me ver! Tens razão, é a megera desejando me torturar novamente! 
SADE: O que farás? 
SCHOPENHAUER: O que posso fazer nas condições em que me encontro? 
SADE: Faze as pazes com ela, talvez consiga nos tirar dessa agonia. 
SCHOPENHAUER; Nunca! Nunca! Nunca! 
MOZART: Preferes a morte? 
SCHOPENHAUER: Sim, prefiro a morte. 
MEGERA: Arthur, como está a Odisséia? 
HEGEL: Ha! Ha! Ha! 
MOZART: Estão te ironizando, Schopenhauer. 
SCHOPENHAUER: Um dia assassinarei Hegel e a megera de uma forma monstruosa. 
MOZART: Se não saíres do barco, jamais conseguirá. 
SALLIERI: Olha, Mozart, olha! (Salieri gritando para Mozart) 
MOZART: Que crueldade! Até Salieri está me torturando com a partitura do Véu da Sinfonia! 
SADE: Estás enganado, Mozart, está te torturando com a partitura do Véu do Universo. 
MOZART: Impossível! Impossível! Impossível! 
SADE: Impossível por que, Mozart? 
MOZART: Concluí a sinfonia Véu do Universo há poucos segundos. 
SADE: Mostra-me a partitura! 
MOZART: Deixa me ver! Aqui ... Que loucura! Não estou mais com a partitura do Véu do 
Universo. 
SCHOPENHAUER: Ha! Ha! Ha! 
MOZART: Por que ris da minha desgraça? 
SCHOPENHAUER: Não sabes o que aconteceu com ela? 
MOZART: Nem desconfio! 
SCHOPENHAUER: Esqueceste quando falei que conheço a Vontade? 
MOZART: Não, não esqueci. 
SCHOPENHAUER: A Vontade te roubou novamente. 
MOZART: Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Pularei dentro do rio e me afogarei! Desça vez 
não suportarei mais um sofrimento. 
SADE: Não, Mozart, não! (Sade gritando) 
SCHOPENHAUER: Não faze isso, Mozart! 
MOZART: Pularei agora! 
SADE: Espera um pouco, Mozart! 
MOZART: Esperar pelo o quê? (Mozart gritando) 
SADE: Acalma-te, Mozart! Acalma-te! Fica onde estás! 
MOZART: Não. Pularei! 
SCHOPENHAUER: Se pulares, farás a vontade da Vontade! 
MOZART: Prefiro afogar-me a suportar mais um sofrimento imposto pela Vontade 
SCHOPENHAUER: Sei que perdeste duas clássicas sinfonias, mas penso que se pulares deixarás a 
Vontade mais saciada em seus desejos. 
MOZART: Está tudo acabado pra mim, Schopenhauer! Não desejo nunca mais criar nenhum tipo de 
sinfonia, jogarei o meu clássico e eterno piano dentro do rio. 
SCHOPENHAUER: Não, Mozart, não. Sade, grita para Mozart não fazer tamanha loucura. 
SADE: Pára, Mozart, pára! 
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SCHOPENHAUER: Está com o piano bem próximo do rio, acho que o lançará rio adentro. 
SADE: Que loucura, Schopenhauer, jogou o piano dentro do rio! Mozart realmente enlouqueceu! 
SCHOPENHAUER: Parece-me que pulará! 
SADE: Pulou! Pulou! Pulou! 
SCHOPENHAUER: Está se afogando! Que perda sinfônica, nunca mais teremos um músico 
estilisticamente sinfônico que lembra Mozart! 
SADE: O piano está vindo em direção ao barco. 
SCHOPENHAUER: Está vendo Mozart? 
SADE: Só o dedo aristofanicamente xingando a Vontade. 
SCHOPENHAUER: Desceu? 
SADE: Desceu! Desceu! Desceu! 
SCHOPENHAUER: O piano está junto do barco, vamos guardá-lo em consideração e memória do 
grande Mozart. 
SADE: Sim, vamos! 
SCHOPENHAUER: Levanta com mais força o piano, Sade! 
SADE: Estou levantando, mas é muito pesado. 
SCHOPENHAUER: Pronto, aqui está. 
SADE: Que loucura fez Mozart! 
SCHOPENHAUER: Pelo menos na hora em que eu estiver me pronunciando à televisão, não verei 
Mozart tocando Véu do Universo. 
SADE: Estás feliz com a morte de Mozart? 
SCHOPENHAUER: Claro que não, Sade, estou apenas brincando. 
SADE: Não consigo entender como foi capaz de tamanha loucura! 
SCHOPENHAUER: Sofrimento! Sofrimento! Sofrimento! 

 
SCHOPENHAUER: Não compreendo esse discurso, o que tenho a dizer é que o sofrimento é uma 
sensação da Vontade. 
SADE: Acho os metafísicos ridículos em suas besteiras, inclusive tu. 
SCHOPENHAUER: Sade! Sade! Sade! 
SADE: Essa besteira do fundamento, não suporto mais! Porra! Porra! Porra!  Nietzsche e Leopardi 
foram os dois maiores críticos do fundamento. 
SCHOPENHAUER: Nietzsche não compreendeu a Vontade como fundamento!  
SADE: E muito menos Leopardi! 
SCHOPENHAUER: Quero mudar um pouco a discussão. Hoje, após longas e profundas reflexões, 
chego à conclusão de que, eu e Leopardi fomos as duas maiores vítimas do gênero feminino.  
SADE: Queres iniciar uma crítica de mãe? 
SCHOPENHAUER: Não desejo falar mal da mãe de Leopardi, mas sei que é considerada uma das 
piores megeras que já surgiu do útero das piores megeras. Penso que as duas são irmãs. 
SADE: Leopardi, não amou! 
SCHOPENHAUER: Apenas fantasiou! 
SADE: E como fantasiou! 
SCHOPENHAUER: Não queres falar da tua mãe? 
SADE: Sou o próprio peito feminino, Arthur! Ha! Ha! Ha! 
SCHOPENHAUER: Sade! Sade! Sade! 
SADE: Vontade! Vontade! Vontade! 
SCHOPENHAUER: Vontade de que, Sade? 
SADE: Lembra-te no início da Odisséia? 
SCHOPENHAUER: Sim, lembro-me! 
SADE: Pois bem, no início da Odisséia sentimos a Vontade nos invadindo, lembras? 
SCHOPENHAUER: Invadindo-nos de que, Sade? 
SADE: Arthurzinho estás envolto do Véu de Maria? 
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SCHOPENHAUER: Plef! Plef! Plef! 
SADE: Pára Arthur! Pára Arthur! Pára Arthur! Pára! 
SCHOPENHAUER: Hipócrita! Hipócrita! Hipócrita! 
SADE: A hipocrisia está em querer destruir a Vontade. 
SCHOPENHAUER: Perdemos Mozart há poucos segundos, se continuarmos nos espetando, não 
conseguiremos sobreviver à essa implacável Odisséia. 
SADE: A Vontade me invadiu, Arthur! (Sade excitado) 
SCHOPENHAUER: Procura a megera. 
SADE: Estás com ciúmes da megera? 
SCHOPENHAUE: Ciúmes não, asco! 
SADE: Que tal os três? 
SCHOPENHAUER: Plef! Plef1 Plef! 
SADE: Faze algo, Atma! 
ATMA: Hum! Hum! Hum! 
SCHOPENHAUER: Pára Atma! Pára Atma! Pára! 
SADE: Pára, minha eterna alma! 
SCHOPENHAUER: Corrompeste Atma! 
SADE: Não. O que tenho a dizer é que a tua proposta de ser criada a defesa do cão e de outros 
animais, respeito profundamente, penso, que ninguém antes de ti, propôs a defesa da natureza 
canina e de outros seres. 
SCHOPENHAUER: Atma está seduzido por ti. 
SADE; Seduzido não, está sentindo o estado de natureza! 
SCHOPENHAUER: Plef! Plef! Plef! 
SADE: Até compreendo as bofetadas, Arthurzinho, porque nunca amou Atma como eu! 
SCHOPENHAUER: Pára Sade! Pára Sade! Pára Sade! Pára. 
SADE: Deixaste Atma por várias e profundas vezes sedento de alimento! 
SCHOPENHAUER: Mentira! Mentira! Mentira! 
SADE: Deves está envolto do Véu de Maia! 
SCHOPENHAUER: Pára com isso. A minha proposta de criar uma instituição em defesa dos 
animais, e principalmente do cão é séria. Nunca maltratei Atma, sempre foi amado e bem cuidado 
por mim. 
SADE: Deixemos Atma pra lá, que tal continuarmos falando da tragédia que avassalou, 
descomunalmente, Mozart? 
SCHOPENHAUER: Ainda não acredito que Mozart tenha sucumbido. 
SADE: Nem eu! Deu uma grande contribuição estético-sinfônico-musical em nossa trágica 
Odisséia. Imagina, Schopenhauer, sucumbir sem música! 
SCHOPENHAUER: Concordo. Mozart quando tocava o piano, me fazia esquecer por alguns 
minutos das dores, através de sua música, me lançava acima da Vontade. 
SADE: A sensação que eu sentia quando Mozart esteticamente tocava o seu clássico e eterno piano, 
era como se me colocasse de frente com o lado sombrio e negro da existência humana. Através da 
experiência da música de Mozart, em nenhum momento desejava fugir da vida. 
SCHOPENHAUER: Agora que se foi, sucumbiremos sem música. 
SADE: Triste! Tristíssimo! 
SCHOPENHAUER: Quem são aqueles indivíduos? 
SADE: São os participantes da barbárie que ocorreu após o crepúsculo da feira. A barbárie cessou 
com a triste morte de Mozart. Todos agora estão se retirando, inclusive, o louco que deu uma grande 
contribuição à brincadeira. 
SCHOPENHAUER: Sinto que a alegria se converteu em tristeza. 
SADE: Parece-me que estão atrás de encontrar o pobre corpo de Mozart para sepultá-lo. 
SCHOPENHAUER: Se quiserem, podem nos ajudar, mas estão mais preocupados em encontrar 
Mozart do que nos ajudar. 
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SADE; Estava pensando em algo: já percebeste que ninguém está preocupado conosco? 
SCHOPENHAUER: Sim, já percebi. Não te viram na brincadeira dos alimentos? 
SADE: O protagonista estético era Mozart, toda a atenção era para ele, por isso, não fui muito 
percebido. 
SCHOPENHAUER: Parece-me que agora o barco descerá! 
SADE: Que horror! Que horror! Que horror! 
SCHOPENHAUER: Se tivesse pelo menos uma música para descida, morreria esteticamente feliz! 
SADE: Eu também! 
SCHOPENHAUER: Podemos gritar por eles para nos resgatar. 
SADE: Queres tentar? 
SCHOPENHAUER: Sim! 
SADE: Então gritemos os dois de uma só vez. Agora!  
SADE E SCHOPENHAUER: Salva-nos! Salva-nos! Salva-nos! 
SCHOPENJHAUER: Que crueldade, estão acenando com a mão e gritando que estão com inveja da 
nossa Odisséia. 
SADE: Depois dessa, penso que devo morrer dando terríveis gargalhadas. 
SCHOPENHAUER: Será que todas essas peripécias que vivemos são nossas ou da Vontade? 
SADE: Não sei de mais nada! 
SCHOPENHAUER: Estão gritando, parece-me que desejam nos resgatar! 
SADE: Que alegria me deste, Schopenhauer! 
SCHOPENHAUER: Acena com a mão, Sade. 
SADE: Sim, estou acenando. 
SCHOPENHAUER: Que crueldade, estão apenas pedindo o piano de Mozart para Salieri tocar. 
SADE: Daqui não sairá! Não! 
SCHOPENHAUER: Não! Não sairá! 
SADE: Quando me perguntaste se as peripécias que fizemos e estamos fazendo experiências são 
nossas ou da Vontade, penso, que a Odisséia é da Vontade. 
SCHOPENHAUER: Ela nos afundou num precipício descomunal. 
SADE: Tudo em proveito próprio! Estás te sentindo usado? 
SCHOPENHAUER: Claro que sim! 
SADE: Quando me criticavas afirmando que eu reduzia toda a vida humana em desejos, discordo, 
não nego a razão, mas sim, o uso que a maioria dos padres hipócritas fizeram dela para negar a vida.  
SCHOPENHAUER: Entendo. 
SADE: Onde estão Agostinho e Tomás de Aquino? 
SCHOPENHAUER: Após terem sentindo um prazer enorme quando sofrias afundando, eles saíram 
gargalhando por entre a floresta. 
SADE: Não quiseram nem dialogar. 
SCHOPENHAUER: Por que dialogariam? 
SADE: Tens razão, padre não dialoga, mata! Viste como eles deixaram a minha alcova? 
SCHOPENHAUER: Sim, vi. 
SADE: Música! Música! Música! 
SCHOPENHAUER: Por que os gritos, Sade? 
SADE: Não estás ouvindo essa clássica e estética sinfonia? 
SCHOPENHAUER: Os sons vêm do fundo da floresta. Se Mozart desceu, quem está tocando? 
SADE: Estranho! Estranhíssimo! 
SCHOPENHAUER: Sim, muito estranho. 
SADE: Que sons fúnebres! 
SCHOPENHAUER: Que horas, Sade? 
SADE: Penso que 17h30min da tarde de Domingo. 
SCHOPENHAUER: Que horário macabro e sombrio. 
SADE: Não estás sentindo a partir dos sons do piano e da percussão, acordes de descida? 
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SCHOPENHAUER: Parece que chegou mesmo a hora. 
SADE: Estou conseguindo ver a ponta do piano! 
SCHOPENHAUER: Onde, Sade? 
SADE: Ali, ali, ali! 
SCHOPENHAUER: Sim, está se aproximando, aproximando, aproximando! 
SADE: Quem está tocando? 
SCHOPENHAUER: Ainda não consigo ver. 
SADE: Os sons estão ficando cada vez mais intensos e encorpados. 
SCHOPENHAUER: Será que Mozart não desceu, e tudo isso é apenas uma nova ilusão? 
SADE: Mozart talvez já tenha sido até sepultado.  
SCHOPENHAUER: Talvez seja Salieri! 
SADE: Tens razão, enquanto nos afogamos, eles gritam para darmos o piano para eles. 
SCHOPENHAUER: É Salieri, sim. 
SADE: Eu não acredito! Não acredito! Não acredito! 
SCHOPENHAUER: Não acreditas em que, Sade? 
SADE: Olha tu mesmo! 
SCHOPENHAUER: Isso não pode ser real! Não pode! 
SADE: É a Vontade tocando piano. É real sim! 
SCHOPENHAUER: Vai me torturar novamente. 
SADE: Tenho certeza. 
SCHOPENHAUER: Está se aproximando da margem do rio. 
VONTADE: Ha! Ha! Ha! Como vais, Arthur? 
SCHOPENHAUER: Quase morrendo. 
VONTADE: Esqueceste de ir à televisão? 
SCHOPENHAUER: Não, não esqueci. 
VONTADE: O que ainda fazes ai? 
SCHOPENHAUER: Vieste novamente para me torturar! 
VONTADE: Que horário macabro para sucumbir. 
SCHOPENHAUER: O que queres? 
VONTADE: Que toques flauta! 
SCHOPENHAUER: Esquece-me  
VONTADE: Impossível! Impossível! Impossível! 
SADE: Não achas que já torturou Arthur em demasia? 
VONTADE: Sade! Sade! Sade! (A Vontade irônica) 
SCHOPENHAUER: Pára de tocar esse piano, não suporto mais! (Schopenhauer enlouquecido) 
VONTADE: Há poucos instantes estavam discutindo sobre a ausência de música que expressasse 
descida de catarata, esqueceram? 
SCHOPENHAUER: Que crueldade, Sade, além de nos fazer sofrer profundamente, não satisfeita 
ainda, deseja nos afundar com música. 
SADE: E com a música do próprio Mozart. 
SCHOPENHAUER: O que fazer? 
SADE: Senti-la profundamente e, em seguida, descermos. 
VONTADE: Que estética queda! 
SADE: E a televisão, Schopenhauer? 
SCHOPENHAUER: Fui vencido pela Vontade toda poderosa. 
SADE: Eu sabia que não conseguiria ir à televisão criticar e denunciar a Vontade. 
SCHOPENHAUER: Não tive tempo! 
VONTADE: Esqueceste da televisão, Arthur? Ha! Ha! Ha! 
SADE: Prepara-te, Arthur, desceremos agora! Encontrar-nos-emos! 
SCHOPENHAUER: No nada! 
SADE: O que aconteceu? 
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SCHOPENHAUER: A Vontade nos fez sofrer e sumiu novamente. 
SADE: Tinhas razão quando afirmavas que algo impede a Vontade de nos afundar no nada. 
SCHOPENHAUER: Ela voltará! 
SADE: Sim, voltará mais furiosa. 
SCHOPENHAUER: A única chance que tenho de denunciar a Vontade a partir do meu programa 
filosófico, é agora. 
SADE: Ela se foi por algumas horas, aproveita essa oportunidade e vai à televisão. 
SCHOPENHAUER: A cadeia televisiva está começando a se abrir para mim. 
SADE: Então, Schopenhauer, mesmo contra a minha Vontade, vai. Sabes que não concordo com a 
tua proposta filosófica, mas respeito o direito que tens de defendê-la denunciando a Vontade. Mas 
de algo não te esquece: penso que fracassarás. 
SCHOPENHAUER: A cadeia televisiva planetária se abriu para mim. 
SADE: Começa, Schopenhauer, o teu resignado pronunciamento. 
SCHOPENHAUER: Começarei, agora! 
SADE: O que aconteceu? 
SCHOPENHAUER: Sumiu novamente! 
SADE: Apareceu novamente! Será que está havendo algum problema de transmissão? 
SCHOPENHAUER: Não digo problema de transmissão, mas sim, problema de Vontade. 
SADE: Achas que a Vontade está interferindo na transmissão? 
SCHOPENHAUER: Apenas suspeito. 
SADE: Aproveita agora, asceta! 
SCHOPENHAUER: Sumiu de novo. Esperarei pelo momento certo. 
SADE: Penso que não há momento certo. 
SCHOPENHAUER: Não te preocupes que assistirás o meu pronunciamento contra a crudelíssima 
Vontade. 
SADE: Tudo está sedutoramente sereno; as árvores cessaram de tombar, o vento não está mais nos 
maltratando, os raios estão menos intensos, os trovões cessaram de nos torturar, a lua está surgindo 
com um brilho que jamais vi. 
SCHOPENHAUER: Será o que está havendo? 
SADE: Parece que a natureza monisticamente está desejando compor uma unidade entre nós. 
SCHOPENHAUER: Parece até que ela nos conhece, não é? 
(Schopenhauer irônico) 
SADE: Tens outra interpretação? 
SCHOPENHAUER: Não. Precisamos de um pouco de paz para nos recompormos.  
SADE: Está tudo calmo, estou pensado até em poetar! 
SCHOPENHAUER: És poeta, Sade? 
SADE; Estou apenas brincando. Quem desejaria está aqui na Odisséia, seria Nietzsche, com 
certeza, poetaria a calma serena da natureza. 
SCHOPENHAUER: Não sinto Nietzsche como poeta. Penso, que o grande poeta que temos na 
modernidade, chama-se Giacomo Leopardi, esse sim, é um grande e clássico poeta.     
SADE: Parece até que o barco parou de balançar ou estou enganado? 
SCHOPENHAUER: O tempo está escuro, mas concordo contigo, a sensação que tenho é de que o 
barco está mesmo parado. 
SADE: Então chegou a hora de termos um pouco de prazer, não é? 
SCHOPENHAUER: Concordo. 
SADE: Não dormirei, ficarei com os olhos, esteticamente, bem abertos para me deliciar de uma 
noite onde todas as peripécias são possíveis. 
SCHOPENHAUER: Que peripécias? 
SADE: Estou sentindo vontade de pular do barco e tomar um delicioso banho. 
SCHOPENHAUER: Tudo está bastante calmo, penso que também temos que desconfiar dessa 
aparente serenidade.  
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SADE: As crueldades se foram na sucessão temporal. 
SCHOPENHAUER: Tomara! Tomara! 
SADE: Espaço e tempo são dimensões do prazer. Pulemos? 
SCHOPENHAUER: Pulemos! 
SADE: Agora! 
SCHOPENHAUER: A água está, simplesmente, deliciosa, alucinante! 
SADE: Concordo contigo, mas, não achas que temos que aproveitar essa serenidade e nadarmos até 
a margem do rio e nos salvarmos? 
SCHOPENHAUER: O barco está muito distante da margem do rio, não sei se conseguiremos 
chegar até lá. 
SADE: Queres tentar? 
SCHOPENHAUER: Sade! Sade! Sade! (Schopenhauer preocupado) 
SADE: Nadaremos e nos divertiremos um pouco, se por acaso, tudo permanecer como está, aí sim, 
sairemos do rio. 
SCHOPENHAUER: Vê, Sade, como nada a minha alma cósmica! 
SADE: Sim, Atma está deslumbrado com a Odisséia. 
SCHOPENHAUER: Esqueceste de Mozart? 
SADE: Jamais esquecerei, ele foi para mim um profundíssimo músico. 
SCHOPENHAUER: Será que foi sepultado? 
SADE: Não sei se encontraram o seu clássico corpo. 
SCHOPENHAUER: Que tal voltarmos para o barco? 
SADE: Não. Tudo está apenas começando. Vivemos no eterno passado aflições terríveis, agora 
chegou a hora de sentirmos um pouco de prazer. Chega de dor! 
SCHOPENHAUER: Tudo bem. 
SADE: Quando a Vontade estava tocando no piano de Mozart, ficaste assustado? 
SCHOPENHAUER: Não. Sofri com a sinfonia que ela roubou de Mozart. 
SADE: Estás sentindo o odor de milhares de flores que nos circulam? 
SCHOPENHAUER: Sim, estou, o seu perfume é inigualável. 
SADE: Fizeste uma crítica do perfume, esqueceste? 
SCHOPENHAUER: Não neguei o seu odor, disse que ele excita a Vontade. 
SADE: Esse odor me tranqüiliza. 
SCHOPENHAUER: Também a mim. Esse odor que estamos sentindo é uma das manifestações 
mais simples da Vontade. 
SADE: O seu cheiro me deixa louco! 
SCHOPENHAUER: Também a mim! 
SADE: Mudando a discussão, diz-me: se ela tentar negociar contigo? 
SCHOPENHAUER: Não há possibilidades de negociação entre mim e a Vontade. 
SADE: Cuidado Arthur, cuidado! (Sade cauteloso). 
SCHOPENHAUER: Por favor, retornemos ao barco! 
SADE: Que barco? Não estou vendo nada diante de mim. 
SCHOPENHAUER: Que loucura, Sade! Conversamos! Conversamos e esquecemos de observar a 
posição do barco. 
SADE: E agora? 
SCHOPENHAUER: Eu não acredito! Não acredito! 
SADE: O que há? 
SCHOPENHAUER: Olha para aquela posição que verás. 
SADE: Bem que estavas desconfiando da serenidade da natureza, não é? 
SCHOPENHAUER: Sim, é verdade. 
SADE: É a Vontade que está no barco. 
SCHOPENHAUER: O que ela quer? 
SADE: Sabes bem o que ela está querendo aqui. 
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SCHOPENHAUER: Se está tentando negociar, perderá tempo. 
SADE: Existe tempo para a Vontade? 
SCHOPENHAUER: Desculpa-me, quem tem que está preocupado em retornar ao barco somos nós. 
SADE: Está segurando Atma pela cauda. 
SCHOPENHAUER: Será que o lançará catarata adentro? 
SADE: É provável, mas depende de ti! 
SCHOPENHAUER: Que tal nadarmos em direção ao barco? 
SADE: Sim, vamos. 
SCHOPENHAUER: Não sei se conseguirei nadar até o barco, está mais distante do que antes. 
SADE: Claro que está. 
SCHOPENHAUER: Quanto mais nado, mais distante fica a minha percepção em sua direção. 
SADE: Ela quer nos maltratar ou nos afogar ou sei lá, negociar. 
SCHOPENHAUER: Prefiro me afogar! 
SADE: Então, afoga-te sozinho. 
SCHOPENHAUER: Sade! Sade! Sade! (Schopenhauer gritando)       
SADE: Grita pelo filósofo da água, quem sabe, poderá te resgatar sem que precises da Vontade. 
SCHOPENHAUER: Espera-me, Sade! Espera-me! 
SADE: Queres dialogar? 
SCHOPENHAUER: Sim, Sade. 
SADE: Então, fala! 
SCHOPENHAUER: Que negociação poderá ocorrer entre mim e a Vontade? 
SADE: Finge dar pra ela o que deseja, senão do contrário morreremos. 
VONTADE: Arthur Schopenhauer, o maior crítico da Vontade está passando por um terrível 
suplício, agora pergunto: onde está o teu Mundo como Vontade e Representação numa hora dessas? 
Diz-me Arthur? 
SCHOPENHAUER: O que queres? 
VONTADE: Esquece de ir à televisão. 
SCHOPENHAUER: Solta a minha alma cósmica. 
VONTADE: Só após responder-me. 
SCHOPENHAUER: Solta o Atma, Vontade! 
VONTADE: Vou soltar! Vou soltar! Soltei! 
SCHOPENHAUER: Segura! Segura! Segura! 
VONTADE: Desistirá de ir à televisão? 
SADE: Responde logo, Arthur! (Sade desesperado) 
SCHOPENHAUER: Sim, desistirei! 
VONTADE: Toma de volta o teu pulguento. 
SCHOPENHAUER: Vem minha alma cósmica! Vem! 
VONTADE: Encontrar-nos-emos no próximo eterno retorno! Ha! Ha! Ha! 
SADE: Por que a Vontade tem tanto medo da televisão? 
SCHOPENHAUER: Toda a sua ação é praticada de uma forma dissimulada, não resistirá ser 
desmascarada televisivamente.  
SADE: O que fará? 
SCHOPENHAUER: Irei à televisão! Ha! Ha! Ha! 
SADE: Ha! Ha! Ha! 
ATMA: Ha! Ha! Ha! 
SADE: Isso é o que se chama de falsa gargalhada! 
SCHOPENHAUER: Não consigo parar de rir, Sade. Ha! Ha! Ha! 
ATMA: Ha! Ha! Ha! 
SADE: Estás fazendo o jogo da Vontade, quando ris. Chorarei! Chorarei! Cuidado com o próximo 
eterno retorno, Arthur. 
SCHOPENHAUER: Não haverá próximo eterno retorno. 
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SADE: Como não? 
SCHOPENHAUER: Começarei o meu pronunciamento, antes que haja um próximo eterno retorno. 
SADE: Então começa logo, antes que ela volte! 
SCHOPENHAUER: Não voltará agora. 
SADE: Como não? 
SCHOPENHAUER: Tem outros afazeres! 
SADE: Tens algo ainda a discutir sobre estética? 
SCHOPENHAUER: O que tínhamos para discutir, já discutimos. 
SADE: Não te fundamentastes bem quando falavas sobre o bonito, o feio, o perfume e o carnaval. 
SCHOPENHAUER: Como não? 
SADE: Teoricamente, foste bastante superficial. 
SCHOPENHAUER: Superficial!  
SADE: Sim. Também a tua fundamentação sobre as artes plásticas, isto é, quando propões a criação 
de artistas plásticos ascetas para produzirem quadros legitimando o querer morrer, não passa de uma 
proposta perigosa contra a vida. 
SCHOPENHAUER: Perigosa contra a vida, por que, Sade? 

queres que se pinte os resignados santos e padres que fizeram da vida um erro pessoal. Esses 
doentes amantes da morte, não contribuíram em nada para o desabrochar de uma cultura mais 
frondosa.  
SCHOPENHAUER: Pintarias apenas as sensações sexuais, não é? 
SADE: Pintaria tudo o que é vivo na natureza; o bonito, o feio, enfim, tudo aquilo que faz da 
existência um espaço de criatividade e de afirmação do querer viver. 
SCHOPENHAUER: Se por acaso fosse exigido de ti como artista plástico, por exemplo, pintar um 
quadro envolvendo padres, pintarias? 
SADE: Claro que sim, Schopenhauer. 
SCHOPENHAUER: Há pouco falou de uma forma crítica de quadros envolvendo padres, 
Esqueceste? 
SADE: Não, não esqueci. 
SCHOPENHAUER: Então que quadro pintarias? 
SADE: Ah! Pintaria a inquisição da maioria dos padres, inclusive, expressando e retratando todo o 
mal a partir do momento que colocaram os seus pés sobre a terra. Faria uma seqüência de quadros 
como cenas de um filme. Um filme em forma de artes plásticas, mostrando os terríveis gritos dos 
padres queimando em chamas e colocaria de frente da inquisição Giordano Bruno bolando de dar 
terríveis gargalhadas. 
SCHOPENHAUER: Que crueldade! 
SADE: Crueldade foi o que fizeram com a vida sexual das mulheres medievais. 
SCHOPENHAUER: Pintarias algum quadro retratando a relação das mulheres com os padres? 
SADE: Ah! Esse também pintaria. 
SCHOPENHAUER; De que forma? 
SADE: Montaria e pintaria um quadro onde o gênero feminino tomava consciência das dores que 
vos foram causadas durante todo esse período medieval, moderno e contemporâneo. 
SCHOPENHAUER: Fala da pintura do quadro. 
SADE: Bem. Pintaria o gênero feminino despido se rebelando contra tudo aquilo que se chama 
cristianismo conservador. Faria pinturas bastante exóticas contra os padres e, com certeza, 
denunciando a repressão sexual. 
SCHOPENHAUER: Eu, já pintaria São Francisco, São José, São Jerônimo, o Papa, a virgem Maria 
... 
SADE: Nesse caso, pintaria um quadro pornô envolvendo Lúcifer... 
SCHOPENHAUER: Que loucura! Que loucura. 
SADE: Os teus resignados quadros imaginados, só expressam signos da promessa.  
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SCHOPENHAUER: Chega de quadros! Chega. (Schopenhauer num tom moralista). 
SADE: Tem outro mais sedutor ainda, queres que expresse a minha imaginação? 
SCHOPENHAUER: Chega, Sade! Chega! 
SADE: Poderia ser Jesus Cristo assassinando os padres que o corromperam. 
SCHOPENHAUER: Pára Sade! Pára! 
SADE: Estou apenas começando a imaginar o quadro. 
SCHOPENHAUER: Já entendi! 
SADE: Queres discutir algo mais sobre artes plásticas? 
SCHOPENHAUER: Estou sentindo uma sensação estranha dentro de mim. 
SADE: Uma sensação estranha? 
SCHOPENHAUER: Sim, uma sensação estranhíssima! 
SADE: Fala logo o que estás sentindo! 
SCHOPENHAUER: Será que estou envolto do Véu de Maia? 
SADE: Já falei que o único véu que desejas é o Véu de Maria. 
SCHOPENHAUER: Dessa vez não! 
SADE: Então, o que queres? 

 
SADE: Sem limitações morais? 
SCHOPENHAUER: Sem limitações morais. 
SADE: Que tal escolhermos os personagens dessa Odisséia estético-plástica? 
SCHOPENHAUER: Pode começar! 
SADE: Que tal Jesus Cristo e Lúcifer? 

 
SADE: O papa e São Francisco! 
SCHOPENHAUER: A Vontade! 
SADE: Atma! 
SCHOPENNAUER: A megera! 
SADE: Chega de personagens? 
SCHOPENHAUER: Sim, chega, já podemos começar. 
SADE: Queres começar? 
SCHOPENHAUER: Sim. 
SADE: Então começa. 
SCHOPENHAUER: Bem. A primeira imagem que me vem à cabeça é o Atma e o Papa... 
SADE: Muito bela essa imagem que criaste!  
SCHOPENHAUER: Como somos os criadores do quadro entraremos também em cena? 
SADE: Que criativo! 
SCHOPENHAUER: Achas que ficaria fora? 
SADE; Claro que não! 
SCHOPENHAUER: Deixa-me imaginar a próxima cena. Ah! Como estamos vendo a libido sendo 
praticada de uma forma incondicional, corremos os dois também para dentro do quadro. 
SADE: E ai, Arthur? 
SCHOPENHAUER: Coloco a megera ...  
SADE: E a Vontade, onde entra? 
SCHOPENHAUER: Ela não entra, já está contemplando e morrendo de gargalhar vendo todos 
sentindo um descomunal prazer. 
SADE: Posso imaginar o desfecho do quadro? 
SCHOPENHAUER: Já queres concluir? 
SADE: Estou perto de ... 
SCHOPENHAUER: Ha! Ha! Ha! Conclui!  
SADE: Podemos parar por aqui. 
SCHOPENHAUER: Que quadro! Que quadro! 
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SADE: Não pensei que fosses capaz de imaginar um quadro tão sedutor, Arthur. 
SCHOPENHAUER: Que quadro? (Schopenhauer não lembra mais da composição do quadro). 
SADE: Que quadro? 
SCHOPENHAUER: Sim, que quadro? 
SADE: O quadro que acabamos de imaginar. 
SCHOPENHAUER: Não imaginei nenhum quadro! (Schopenhauer enfurecido) 
SADE:  Como não? 
SCHOPENHAUER: Estás ficando louco? 
SADE: Não estou ficando louco, imaginamos sim, um quadro juntos. Fizemos-nos passar por 
artistas plásticos. Propusemos-nos fazer uma brincadeira com o senhor do universo, com a tua mãe, 
o papa, a megera, tu, o devasso Sade, claro. 
SCHOPENHAUER: Eu estava presente nesse quadro? 
SADE: Claro que sim! 
SCHOPENHAUER: Eu não acredito! Não acredito! 
SADE: As cenas foram guardadas pela Vontade que também participou como personagem do 
quadro. 
SCHOPENHAUER: A Vontade também participou? 
SADE: Claro, Schopenhauer, não parava de gargalhar. 
SCHOPENHAUER: Mentira. Está querendo me torturar. 
SADE: Tem uma cena onde tu amas a megera. 
SCHOPENHAUER: Impossível! Impossível! Impossível! 
SADE: Se estivesse com as imagens do quadro, te mostraria. Após a conclusão e desfecho do 
quadro numa gozada quase súbita, a Vontade pegou as imagens e saiu desvairada nas asas do eterno 
retorno. 
SCHOPENHAUER: Não acredito! O que lembro é que estávamos discutindo sobre artes plásticas, e 
me pediste para que eu imaginasse um quadro. Lembra-te? 
SADE: Sim, lembro-me. 
SCHOPENHAUER: Pois bem, propus criar imagens de um quadro envolvendo como personagens; 
São Francisco, São Jerônimo... Esqueceste? 
SADE: Não, não esqueci.  
SCHOPENHAUER: Então, o que ainda tens a dizer? 

Esqueceste? 
SCHOPENHAUER: Não posso lembrar daquilo que não senti e não vivi. 
SADE: Amaste a tua mãe! (Sade bastante excitado) 
SCHOPENHAUER: Mentira! Mentira! Mentira! (Schopenhauer enfurecido) 
SADE: Um dia saberás que estou falando a verdade, Arthurzinho! Devasso!  
SCHOPENHAUER: Pára de ironizar-me! 
SADE: Não é ironia, é real, lambeste até o meu belo e frondoso cu! 
SCHOPENHAUER: Plef! Plef! Plef! 
SADE: Pára Arthur! Pára! Até o Atma estava no quadro. 
SCHOPENHAUER: Fazendo o quê? 
SADE: Gargalhando! 
SCHOPENHAUER: Mentira! 
SADE: Chega de violência! Chega! 
SCHOPENHAUER: Não seria capaz de compor um quadro com esses personagens. 
SADE: Não seria, mas compôs. 
SCHOPENHAUER: É tudo contrário à minha teoria. 
SADE: Naquela estética experiência, esqueceste até que tinhas teoria, inclusive, não falavas mais 
nem de ir à televisão. Tem uma cena entre tu e a Vontade. 
SCHOPENHAUER: Não quero ouvir mais nada! Chega. (Schopenhauer ainda bastante enfurecido) 
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SADE: Tudo bem. Um dia a Vontade te contará. Ainda quero te falar algo: no dia que a Vontade te 
mostrar as imagens do quadro, quadro nada, foi um filme lindíssimo, não vens com sofismas de 
culpar o Véu de Maia, porque nessa história eu não acredito mais.  
SCHOPENHAUER: Insistes em me maltratar! 
SADE: Não. Tens um profundíssimo medo de contradizer a tua teoria. 
SCHOPENHAUER: Prefiro esquecer de tudo que falaste, não tenho tempo a perder com sofismas. 
SADE: Cuidado que um dia a tua lembrança entrará em ação. 
SCHOPENHAUER: O meu pronunciamento será hoje às 17h30min da tarde desse macabro e 
assustador domingo. 
SADE: Será daqui mesmo do barco? 
SCHOPENHAUER: Poderá ser diferente? 
SADE: Pergunta a Vontade. 
SCHOPENHAUER: Que horas, Sade? 
SADE: Pela fenomênica da floresta, penso que são 17h15min horas desse implacável domingo 
estético. 
SCHOPENHAUER: Será que a tempestade começará novamente? 
SADE: Tomara que ventos aterrorizadores comecem a sacudir a floresta. 
SCHOPENHAUER: Por que esse desejo? 
SADE: Para impedir a tua loucura. Tomara também que a tempestade seja tão intensa, que não 
permita nem sequer que a tua resignada voz seja ouvida pela humanidade. 
SCHOPENHAUER: Será ouvida, sim. 
SADE: Sei quem te apoiará nesse discurso. 
SCHOPENHAUER: Quem, Sade?  
SADE: O que existe de pior em se tratando de experiência religiosa, isto é, receberá apoio da 
escória cristã medieval católica, protestante conservadora, fundamentalista ... Se eu continuar com a 
lista, talvez não dê tempo de terminá-la, enfim, será apoiado pelos que odeiam os desejos, as 
fantasias e a natureza. 
SCHOPENHAUER: Pelos que conhecem as artimanhas da Vontade. 
SADE: Não. Pelos reprimidos e frustrados que vêem a vida como uma implacável inimiga. Vai, 
Schopenhauer, começa logo esse resignado discurso! 
SCHOPENHAUER: Só 17h30min, a hora do crepúsculo! 
SADE: O barco está começando a balançar, não só a balançar, como continuando a se despedaçar 
aos poucos. 
SCHOPENHAUER: Esquece o barco e ouve o discurso. 
SADE: Ouvirei contra a minha vontade. 
SCHOPENHAUER: Chegou a hora, são 17h30min desse macabro domingo em tempestade. 
SADE: Então, começa! 
SCHOPENHAUER: Começarei, agora! 
 
PRONUNCIAMENTO TELEVISIVO EM CADEIA PLANETÁRIA  DE ARTHUR SCHOPENHAUER 
 
                Eu, Arthur Schopenhauer, filósofo moderno que escreveu um grande clássico cujo título; 

amente a 
destruição da Vontade toda poderosa, que é responsável pelos sofrimentos e pela desgraça humana. 
Desde que nascemos somos torturados pela implacável e descomunal Vontade. Vontade essa que faz 
sofrer toda a natureza inconsciente e consciente pelas suas astutas idéias disfarçadas que usa para 
maltratar a vida do planeta. 
                Proponho que daqui pra frente todas as crianças comecem a ser educadas pelo 
comportamento da resignação, o maior veneno niilistíco contra a Vontade. Se não for imposta a 
resignação como cura para nossas dores, a Vontade continuará para sempre a nos torturar. Proponho 
também, a criação de um comportamento que faça com que as crianças aprendam desde cedo a 
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cultivar o feio esteticamente, para não serem excitadas pela Vontade, e aprendam a negar o bonito, o 
perfume, o carnaval e as artes plásticas que tiverem como finalidade afirmar a Vontade. Aqui nesse 
descomunal pronunciamento proponho também daqui pra frente o Querer Morrer como negação do 
Querer Viver. O Querer Viver é a Vontade nos torturando no espaço e no tempo com as suas falsas e 
pérfidas andanças na sucessão temporal, isto é, nos iludindo com seus instintos e desejos que nada 
mais são do que a Vontade nos usando como coisas, como se fôssemos objetos dos seus desejos e 
fantasias. Por que proponho o Querer Morrer como saída para nossas dores? Muito simples, uma 
criança educada pelo e para o Querer Morrer não terá desejos e muito menos fantasias, será uma 
criança educada para ser resignada, preparada para agir contra a Vontade. 
                 Proponho também que sejam aniquiladas todas as filosofias que afirmem as paixões e as 
fantasias humanas, o novo filósofo será por excelência, resignado. A sua filosofia terá como meta e 
finalidade a formação de comportamentos voltados para o Querer Morrer. E que os artistas plásticos 
com seus quadros devassos, sejam gradativamente, com a nova educação, extintos. O novo artista 
plástico criará quadros contrariando a Vontade. Nada de quadros glutões, porque excitam a volúpia 
da Vontade. Para finalizar, desejo o apoio de todos aqueles que conhecem os mecanismos e 
artimanhas da crudelíssima Vontade, e também daqueles que não conhecem e querem passar a 
conhecer. Finalizo o meu pronunciamento com uma frase de protesto. Meu eterno, niilístico e 
resignado não à Vontade. Agradeço à humanidade por ouvir-me. 
 
SADE: Vaia! Vaia! Vaia! 
NIETZSCHE: Vaia! Vaia! Vaia! (Nietzsche, Deleuze e Foucalt estão assistindo o pronunciamento 
de Schopenhauer) 
DELEUZE: Vaia! Vaia! Vaia! 
MICHEL FOUCALT: Vaia! Vaia! Vaia! Reprimido! Resignado! 
SADE: Ouviste essa universal vaia? 
SCHOPENHAUER: Apenas fui vaiado pelos devassos. 
SADE: Pelo que estou percebendo teremos outro pronunciamento! Olha por entre aqueles dois 
frondosos baobás. 
SCHOPENHAUER: Estou vendo, é a Vontade que também se pronunciará. 
SADE: Estás vendo somente a Vontade? 
SCHOPENHAUER: Quem mais se encontra aí? 
SADE: Olha tu mesmo! 
SCHOPENHAUER: Não acredito! Não acredito! Não acredito! 
SADE: É melhor ir logo acreditando. 
SCHOPENHAUER: Não pode ser! 
SADE: E por que não? 
SCHOPENHAUER: Esqueceste do que aconteceu com ele? 
SADE: Será que aconteceu mesmo? 
SCHOPENHAUER: Que crueldade, Mozart não sucumbiu. Tenho certeza que tocará Véu do 
Universo como fundo musical afirmando o pronunciamento da Vontade. 
SADE: Ainda tens dúvidas? 
SCHOPENHAUER: Que traição! Sofri profundamente com a sua falsa morte, e agora ele aparece 
para me fazer sofrer com Véu do Universo. Sinfonia criada para contrariar o meu programa 
filosófico. Que dor!                      
SADE: Queres dialogar com Mozart? 
SCHOPENHAUER: Traidor! Traidor! Traidor! 
SADE; Não pode acusar Mozart de traidor, esqueceste que Mozart é um artista que afirma a vida, 
mesmo na escala sinfônico musical mais triste? 
SCHOPENHAUER: Mozart não pode fazer isso comigo. 
SADE; Eu sabia que isso ia acontecer. A sinfonia transforma toda a natureza em estupendos e 
estampidos sons na sucessão temporal. Queres que Mozart crie uma sinfonia para negar a natureza e 
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afirmar o Querer Morrer? Estás ficando louco, se pudesse, pularia desse barco e ia nadando ao 
encontro de Mozart e da Vontade. 
SCHOPENHAUER: Farias isso comigo? 
SADE: Faria não, se tiver oportunidade, farei. O teu pronunciamento só agradou àquelas ridículas 
facções religiosas que já é do nosso conhecimento. 
VONTADE: Disse a ti que não fosses à televisão, contrariou a Vontade, agora não terei o mínimo de 
tolerância contigo, Artur. Estou com alguém que quer dialogar contigo! 
SCHOPENHAUER: Mozart é um traidor! 
MOZART: Sempre fui contra o teu programa filosófico, não podes acusar-me de traição, por isso 
começarei a tocar Véu do Universo em cadeia planetária. 
SCHOPENHAUER: Que sons expressarás? 
MOZART: Os sons da volúpia, das fantasias, dos desejos e um encorpado e demolidor som contra a 
resignação. 
SCHOPENHAUER: Não conseguirá nada com isso. 
MOZART: Veremos Arthur! Veremos. 
VONTADE: Agora é a minha vez de me pronunciar em cadeia planetária, asceta ridículo. 
SCHOPENHAUER: Não falarás nada, Sade? 
SADE: Sim, falarei! 
SCHOPENHAUER: Eu sabia! Eu sabia que Sade não me deixaria sozinho nessa macabra 
experiência. 
SADE: Achas que faria isso contigo, Arthur, apesar das dores que me causou com aquela ridícula 
marcha fúnebre? 
SCHOPENHAUER: Claro que não, sempre achei que ficarias do meu lado. Mozart é um traidor! 
Queres falar algo? Após as tuas sensatas palavras percebi que és meu amigo. Pode falar, se quiseres. 
SADE: Estou comovido com as tuas sedutoras palavras, Arthur, afirmei que não te deixarias só, e 
não deixarei, fica com a tua querida alma cósmica, asceta frustrado! Vontade! Vontade! Vontade! 
(Sade gritando pela Vontade)  
VONTADE: Diz-me, Sade, o que queres? 
SADE: Desejo que me tires do barco e me conduza aonde os dois estão. 
MOZART: Traz Vontade, Sade para cá. 
VONTADE: Vem nadando, Sade! 
SADE: Até o próximo eterno retorno, Artur e Atma.   
SCHOPENHAUER: Traidor! Traidor! Traidor! 
VONTADE: Ha! Ha! Ha! 
SADE: Pega o Véu de Maia e faze uma belíssima fantasia para ti no próximo carnaval, Arthur! Ha! 
Ha! Ha! Também não esquece do perfume e do bonito como companheiros. Ha! Ha! Ha! 
VONTADE: Começarei o meu pronunciamento, Arthur! 
 
                                   
                                      PRONUNCIAMENTO TELEVISIVO PLANETÁRIO DA VONTADE 
 
                     Eu, Vontade, em cadeia planetária, venho contradizer o programa filosófico do filósofo 
do Querer Morrer. Vejo em tal programa um perigo monstruoso contra a humanidade. Esse 
programa em seus fundamentos, niilisticamente, levará a humanidade à uma completa destruição, 
destruição essa que começará primeiro pelas crianças quando forem educadas não mais para as 
fantasias e a imaginação. Como ficará a arte sem a imaginação? Como ficarão as crianças sem as 
fantasias? Com esse programa filosófico criminoso, muitos indivíduos se suicidarão porque não 
terão mais a Vontade como seu fundamental elemento de afirmação da vida e do Querer Viver. 

 
                 Finalizo o meu curto pronunciamento, alertando que com esse programa educativo do 
Querer Morrer, todas as crianças serão mortas por suas próprias mãos, uma tragédia e sentença 
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SADE: O pronunciamento da Vontade foi curto, porém, denso. Como estará Arthur Schopenhauer? 
MOZART: Ainda não podemos afirmar que prevalecerá o Querer Morrer de Arthur Schopenhauer 
ou o Querer Viver, programa da Vontade. 
SADE; Qual o critério que será usado, Mozart? 
MOZART: Parece-me que teremos uma votação planetária. 
SADE: Estou com medo. 
MOZART: Por que, Sade? 
SADE: Esqueceste que a cada dia cresce um número descomunal e monstruoso de fanáticos no 
planeta, fora as seitas funestas que já existem? 
MOZART: Tens razão, também estou com medo. Vontade, o que achas dessa questão? 
VONTADE: Lembra-te que sempre falei para Schopenhauer para não ir à televisão tentar negar a 
Vontade como raiz da vida? 
MOZART: Sim, lembro-me. 
VONTADE: Pois bem, há uma possibilidade do programa educativo de Schopenhauer ser posto em 
prática. 
SADE: Por isso ele afirmava que sabia como combater a Vontade, e a Vontade sempre dizia que 
Artur não fosse à televisão. 
VONTADE: É isso mesmo. A estatística de fanáticos inimigos das paixões está crescendo 
rapidamente no planeta, isso poderá colocar em risco a existência da criatividade. O que temos a 
fazer é esperar o resultado planetário da votação. 
SADE: Onde se encontra Schopenhauer? 
VONTADE: Está no barco com o pulguento. 
SADE: Ficará lá? 
VONTADE: Sim, ficará. Só sairá de após o resultado da votação. 
SADE: Tudo o que ocorreu nessa Odisséia foi real, Vontade? 
VONTADE: Claro que sim. O sofrimento que impus a Schopenhauer tinha como objetivo fazer 
com que ele abandonasse essa loucura niilística de por em risco a existência da vida. 
SADE: E quanto a mim, que sofri as mesmas dores? 
VONTADE: Estavas com ele no barco.  
MOZART: Quando será o resultado da votação? 
VONTADE: Ainda não foi decidido. 
SCHOPENHAUER: Vontade! Vontade! Vontade! (Schopenhauer gritando do barco) 
VONTADE: Diz-me, Arthur, o que queres? 
SCHOPENHAUER: Não vejo a hora de saber o resultado da votação planetária que colocará em 
prática o meu programa niilistico resignativo. 
VONTADE: Mesmo que a votação seja positiva para ti, em pouco tempo toda a humanidade se 
voltará contra ti. O teu programa filosófico será a tragédia mais funesta que ocorrerá no planeta. 
Daqui já estou vendo... 
SCHOPENHAUER: Parece-me que as crueldades que fizeste comigo não deram muitos resultados. 
VONTADE: Sei o que estou falando. O estudo que fizeste sobre mim, é pessoal e subjetivo, isso já 
foi dito por Sade milhares de vezes. 
SCHOPENHAUER: Se é pessoal e subjetivo, então por que estás preocupada? 
VONTADE: Por isso mesmo. Parte da humanidade que votaram em ti, não conhecem a Vontade, 
estão ludibriadas pela tua percepção pessoal acerca da Vontade. 
SCHOPENHAUER: Ninguém melhor do que eu, estudou com profundidade as tuas artimanhas e os 
teus martírios. 
VONTADE: Os dois filósofos que mais conheceram a Vontade, foram Sade e Nietzsche, esses sim, 
fizeram um estudo teórico aprofundado sobre mim. Morres de medo de mim, Arthurzinho! 
SCHOPENHAUER: Ha! Ha! Ha! 
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VONTADE: Por que não convidou Nietzsche para participar da Odisséia? 
SCHOPENHAUER: Nietzsche é um filósofo que afirma a Vontade! 
VONTADE: Sade também é um filósofo que afirma a Vontade. Qual a diferença? 
SCHOPENHAUER: Quando combinamos vivermos uma Odisséia, eu já estava envolto do Véu de 
Maia. 
VONTADE: Tens certeza do que estás afirmando?  
SCHOPENHAUER: Claro que sim. 
VONTADE: Desejo falar de algo que ocorreu entre tu e Sade, isto é, a composição de certo quadro 
ou de certo filme que foi composto pelos dois. 
SCHOPENHAUER: Não me lembro de ter criado nenhum quadro ou filme com Sade. 
VONTADE: Não lembras mesmo? 
SCHOPENHAUER: A única imagem que me vem à mente é a de um quadro asceta e niilista que 
imaginei com alguns personagens. 
VONTADE: Que personagens, Artur? 
SCHOPENHAYER: São Francisco, São Jerônimo etc. 
VONTADE: A megera, Sade, a Vontade... 
SCHOPENHAUER: Esses personagens não foram propostos por mim. 
VONTADE: Esqueceste de Lúcifer, Jesus Cr  
SCHOPENHAUER: Não compus nenhum quadro ou filme com esses personagens. 
VONTADE: Inclusive, tu e Sade, foram os dois protagonistas. 
SCHOPENHAUER:  Estás tentando me maltratar! 
SADE: Que maltratar! Imaginamos sim, um quadro muito mais devasso do que eu. (Sade intervém 
enfurecido na discussão). 
MOZART: Estava aqui calado, mas tenho que te falar algo, Arthur. 
SCHOPENHAUER: Diz-me, Mozart o que queres falar? 
MOZART: É sobre uma cena do quadro e do filme. 
SCHOPENHAUER: Que cena? 
MOZART: Não participei dos prazeres gerados pelas imagens do quadro, mas, enquanto as cenas se 
prosseguiam, eu tocava profundamente todos os prazeres e sensações, enquanto tu e Sade... 
SCHOPENHAUER: Estou perguntando pela cena. 
MOZART: Queres mesmo saber, pois vou te falar. 
SADE: Não, Mozart, deixa que eu mexa um pouco com a memória de Schopenhauer. 
MOZART: Não, Sade, sobre essa cena deixa que eu faça com que Schopenhauer recupere a sua 
niilística memória. 
VONTADE: Querem que mostre a cena? 
MOZART: Não, Vontade, que tal apenas discuti-la? Depois... 
SCHOPENHAUER: Fala logo, Mozart! 
MOZART: Vou falar. Há uma cena onde Sade lambe prazerosamente a tua formosíssima e frondosa 
bunda, aliás, não só lambeu como quase engoliu. 
SCHOPENHAUER: Mentira! Mentira! Mentira! Todos os quadros que propus eram quadros 
ascetas, inclusive um que tratava dos alimentos. Nesse, propus o ascetismo no que diz respeito a 
não pintar mesas abundantes para não excitar a volúpia da Vontade.  
SADE: Esse de que estamos falando, era muito mais abundante. Ha! Ha! Ha! 
VONTADE: Não achas, que devemos mostrar as pinturas e as cenas que se sucederam no quadro? 
SADE: Depende de Schopenhauer! 
MOZART: Se ele... 
SCHOPENHAUER: Aonde querem chegar com tudo isso? 
VONTADE: Tenho uma proposta, Artur. 
SCHOPENHAUER: Que proposta, Vontade. 
SADE: É aquilo, Vontade? 
VONTADE: Sim. 
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SADE: Será que ele concordará? 
VONTADE: Tem outra alternativa? 
SADE: Mas poderá reagir. 
VONTADE: Reagir não, ren... 
SADE: Entendi, Vontade. 
MOZART: Já estou, inclusive, sentindo como tocarei as sensações da ren... 
SADE: Farás uma bela partitura, Mozart? 
MOZART: Sim, farei, dessa ele nunca esquecerá. 
SCHOPENHAUER: Fala logo Vontade, que propões. 
VONTADE: Será que devo falar agora ou só depois da... 
SCHOPENHAUER: Qualquer proposta que envolve o meu programa filosófico, será recusada 
incondicionalmente. 
VONTADE: Tens tanta certeza assim? 
SCHOPENHAUER: Sim, tenho. 
VONTADE: Penso que mudará de idéia. 
SCHOPENHAUER: Prefiro a morte a ter que contradizer a minha teoria. 
VONTADE: Pois terás que contradizê-la. 
SCHOPENHAUER: Já afirmei. Prefiro a morte. 
VONTADE: Queres dizer, a morte das paixões, não é, Arthur? 
SCHOPENHAUER: Não. Estou falando de morte mesmo. 
VONTADE: Mudarás de idéia. Do contrário... 
SADE: Arthur, se ganhares a votação planetária, o que farás primeiro com as artes plásticas? 
SCHOPENHAUER: Esqueceste do quadro e dos personagens que propus? 
SADE: Claro que não. 
SCHOPENHAUER: As crianças terão aulas de artes plásticas exaltando figuras de mártires e 
santos. 
SADE: Outro estilo de quadro, nem pensar, é isso? 
SCHOPENHAUER: É isso. Mas, aonde queres chegar? 

 
SCHOPENHAUER: Nunca existiu! Nunca! 
SADE: Arthur! Arthur! Arthur! (Sade ironizante) 
VONTADE: Serás vaiado por toda a humanidade. 
SADE: Não só vaiado, mas linchado. 
MOZART: Não só linchado, mas esquartejado nas ruas de Maia. 
SCHOPENHAUER: Estão ficando loucos. 
VONTADE: São quatro e meia da manhã, a floresta está linda, não está? 
SCHOPENHAUER: Sim. A aurora invadiu a floresta e os pássaros começam a cantar a sinfonia da 
natureza. 
VONTADE: És poeta? 
SCHOPENHAUER: Apenas acordei inspirado hoje. 
VONTADE: Tens algum motivo em especial? 
SCHOPENHAUER: O resultado da votação será hoje, esqueceste? 
VONTADE: Queres dizer, Véu da Votação! 
MOZART: Se ganhares a votação, como ficará o cinema? 
SCHOPENHAUER: Só passarão filmes que expressem a renúncia do viver, isto é, filmes que 
eduquem as crianças desde a tenra idade a sentirem a Vontade como a sua implacável inimiga. 
SADE: Criminoso! Criminoso! Criminoso! 
VONTADE: E quanto a poesia? 
SCHOPENHAUER: Os poetas serão formados a admirarem os feitos dos mártires e dos santos, mas 
não esquecerão o canto dos pássaros e o ribombar dos trovões. 
SADE: E a dança? 
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SCHOPENHAUER: Quanto a dança, os dançarinos dançarão músicas do tipo sacra, músicas que 
tenham um domínio sobre a Vontade. 
MOZART: E uma balada? 
SCHOPENHAUER|: Nem pensar, queres destruir o meu programa estético, Mozart? 
VONTADE: Um Rock do tipo pesado? 
SCHOPENHAUER: A Vontade só pode afirmar a Vontade! 
SADE: Que tal falarmos agora da proposta que temos para Schopenhauer? 
MOZART: Concordas, Vontade? 
VONTADE: Não achas melhor esperarmos mais um pouco? 
SADE: Parece-me que a votação está próxima do crepúsculo. 
VONTADE: Então faremos a proposta! Queres começar, Sade? 
SADE: Prefiro que comeces. 
VONTADE: Começarei. Arthur Schopenhauer, a proposta que temos para ti é a seguinte: se por 
acaso ganhares a votação planetária, propomos que renuncie a por em prática o teu programa niilista 
filosófico. O que dizes? 
SCHOPENHAUER: Nunca! Nunca! Nunca! 
SADE: Terás que renunciar, Arthur. 
MOZART: Não tens outra alternativa! 
SCHOPENHAUER: Como não tenho outra alternativa, se tudo está sendo votado pela humanidade? 
VONTADE: Aí onde está o problema! 
SCHOPENHAUER: Que problema, Vontade? 
VONTADE: Se conheces bem as artimanhas da Vontade, então compreenderás. Sou mais antiga e 
primitiva do que a razão, a renúncia, a resignação e o ascetismo.  
SCHOPENHAUER: O que tem isso a ver com a votação? 
VONTADE: Tudo! 
SCHOPENHAUER: Sê mais clara! 
VONTADE: Sou eu que há milhares de anos faço nascer e morrer todos os seres existentes no 
universo, achas que depois de todo esse tempo renunciarei em nome do ascetismo e da resignação, 
enfim, em nome da Vontade de Morrer? 
SCHOPENHAUER: Não esqueças que está havendo uma votação. 
VONTADE: Pelo que estou vendo, não compreendeu o bastante sobre a Vontade. 
SCHOPENHAUER: Sempre soube do que és capaz, mas não renunciarei jamais. 
VONTADE: Sade, refresca um pouco a memória de Arthurzinho! 
SADE: Pois não, Vontade. Lembra-te do quadro e do filme que compomos na imaginação? 
SCHOPENHAUER: Já falei milhares de vezes que não me lembro de nenhum quadro e de nenhum 
filme. 
SADE: Lembrando ou não, direi qual a proposta da Vontade. Se não renunciares a por em prática o 
teu programa filosófico, a Vontade mostrará para toda a humanidade o quadro e o filme que 
compusemos na imaginação no eterno passado. 
SCHOPENHAUER: Por que não falaste disso logo, Vontade? Perdeste e estás sem argumentos, não 
tens nada o que mostrar para a humanidade. 
VONTADE: Mostro qual cena primeira, Sade? 
SADE: Aquela Vontade, onde... 
VONTADE: Ha! Ha! Ha! O que dizes, Arthur? 
SCHOPENHAUER: Absurdo! Absurdo! Absurdo! (Schopenhauer enfurecido) 
VONTADE: Imagina, toda a humanidade assistindo uma cena pornô-cristã.  Sade, fala de outra 
cena para Arthurzinho. 
SADE: Aquela? 
VONTADE: Sim, aquela. 
SADE: Tem uma cena do filme... 
SCHOPENHAUER: Pára! Pára! Pára! 
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VONTADE: Compreendeste agora quem é a Vontade? 
SCHOPENHAUER: Sei que tudo isso é apenas uma chantagem para que eu não coloque em prática 
o meu programa educativo. 
VONTADE: Então, olha por entre aquelas frondosas árvores que verás. 
SCHOPENHAUER: Não! Não! Não! (Schopenhauer desesperado) 
VONTADE: Estás excitado, Arthur? 
SCHOPENHAUER: Não farás isso comigo, Vontade.  
VONTADE: Depende de ti, Arthur! 
SADE: Degusta, Arthur! Degusta! 
VONTADE: Tem outra cena onde, tu e Sade, amam-se de uma forma tão descomunal, que chega a 
escandalizar até a Vontade. 
SADE: Mostra, Vontade, mostra, aquela foi deliciosa! 
VONTADE: Queres assisti-la? 
SCHOPENHAUER: Chega! Chega! Chega! 
VONTADE: O que dizes da proposta? 
SCHOPENHAUER: Não renunciarei! Nunca! 
VONTADE: Então, esperaremos pelo resultado da votação e, logo em seguida, ganhando ou não a 
votação, colocarei o filme para toda a humanidade. 
SADE: Se ganhares na votação Arthur, perderás com o filme. 
MOZART: Posso começar a tocar a partitura pornô que criei para o filme, Vontade? 
VONTADE: Antes de colocares o filme propriamente dito, tocas a partitura para a humanidade, só 
pra vermos a reação, em seguida, colocaremos o filme. 
MOZART: Os sons expressam a sensualidade! Vou começar a tocar. 
SCHOPENHAUER: Não, Mozart, não começa. 
MOZART: É só uma música, Arthurzinho. 
SCHOPENHAUER: Quem diria, um músico com um caráter sinfônico como o de Mozart, 
submeter-se a um capricho da Vontade. 
MOZART: O teu programa é absurdo. 
VONTADE: O que dizes, Arthur, renunciarás ou não? Não tenho mais paciência. 
SCHOPENHAUER: Se a Vontade mostrar o quadro e o filme para a humanidade, com certeza, a 
minha filosofia será ridicularizada por todos e levarei uma vaia universal. O que fazer? Bem. Direi 
para a Vontade que renunciarei, e logo após o resultado da votação, voltarei atrás. Não tenho outra 
alternativa, a votação ainda não foi concluída. (Schopenhauer em voz baixa). 
VONTADE: Então, Arthur? 
SCHOPENHAUER: Após longa reflexão, cheguei ao seguinte resultado: renunciarei! Mas, me 
prometes que jamais colocará esse filme para a humanidade? 
VONTADE: Ha! Ha! Ha! Eu sabia que Schopenhauer não seria louco de destruir a sua filosofia. 
SCHOPENHAUER: Promete ou não? 
VONTADE: Claro, Arthurzinho! 
MOZART: Posso tocar para ti a sinfonia, fora das telas da humanidade? 
SCHOPENHAUER: Chega de sinfonia, já renunciei, agora quero o quadro e o filme? 
MOZART: Como Arthur, se está apenas na imaginação? 
SCHOPENHAUER: Se está só imaginação, então, como seria mostrado para a humanidade em 
conjunto. 
SADE: Esqueceste das artimanhas da Vontade? 
SCHOPENHAUER: Não, não esqueci. 
SADE: Pela primeira vez em toda a minha vida, estou sentindo o sentimento da piedade. Arthur 
pensa que o quadro não foi pintado e o filme não foi rodado. Que pena! (Sade em voz baixa)  
VONTADE: Estão começando a anunciar que a votação foi concluída. 
SADE: Estou ansioso e excitado, Arthur. 
SCHOPENHAUER: Estou apreensivo. 
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SADE: Se ganhares, renunciarás mesmo? 
 

VONTADE: Estão se abrindo as telas da humanidade, o resultado sairá agora. 
 

VONTADE: Sabes bem, que jamais abdico do querer viver. 
SCHOPENHAUER: As telas estão abertas. 
 
                                         
                                                         RESULTADO DA VOTAÇÃO 
                 
                   A humanidade em conjunto tem a descomunal satisfação de divulgar o resultado dessa 
acirrada disputa entre a Vontade e o Filósofo, Arthur Schopenhauer. Ambos apresentaram os seus 
respectivos programas filosóficos para a humanidade em conjunto, e após longas reflexões sobre as 
propostas de ambos, o resultado foi surpreendente. De um lado, Arthur Schopenhauer, propondo o 

speita com relação as 
artimanhas da Vontade e também da resignação, proposta do filósofo Arthur Schopenhauer, isso não 
vem ao caso. O que importa é que apenas um ganhou a votação, e o resultado foi o seguinte: venceu 
com diferença de poucos votos o filósofo Arthur Schopenhauer. 
 
SCHOPENHAUER: Ha! Ha! Ha! 
VONTADE: Por que ris, Arthur? 
SCHOPENHAUER: Sabia que ganharia a votação mesmo renunciando o meu programa educativo. 
Agora Vontade, tira-me do barco! 
VONTADE: Em nenhum momento segurei o barco, o barco está preso na ponta de uma pedra. Vem 
nadando até a margem do rio que te resgatarei. 
SCHOPENHAUER: Ha! Ha! Ha! Mozart, tem música para resgate? 
MOZART: Schopenhauer renunciou, e ainda assim está gargalhando. 

 Vontade. 
MOZART: Será? 
VONTADE: Claro, Mozart! 
SCHOPENHAUER: Queres que chore, Mozart? Ha! Ha! Ha! Não vejo a hora da posse do meu 

o programa certo para mudar as suas sofridas e doloridas existências. 
VONTADE: Que posse, Arthur? 
SCHOPENHAUER: Desculpa, Vontade, estava pensando em voz alta. Não digo posse, mas sim, 

 
SADE: Estou achando Schopenhauer muito estranho. 
SCHOPENHAUER: Mozart, por favor, música para renúncia! Ha! Ha! Ha! 
MOZART: Está pedindo até que crie uma partitura expressando a renúncia. Tens algo a dizer, Sade? 
SADE: Estou achando estranho, é para Arthur está triste por renunciar o seu plano educativo. 
MOZART: Será que está envolto do Véu de Maia? 
SADE: Penso, que está envolto do Véu da Traição. 
MOZART: Achas que na hora da posse não renunciará? 
SADE: Não sei, mas estou achando o seu comportamento muito estranho. 
VONTADE: Quando será a renúncia, Arthur? 
SCHOPENHAUER: Que renúncia? Estás querendo dizer a posse, não é? 
VONTADE: Estás brincando, não estás Arthur? 
SCHOPENHAUER: Claro, Vontade, tenho que falar primeiro de posse para depois renunciar. 
VONTADE: Tens razão. 
SADE: Parece-me que abrirão as cadeias televisivas para a posse planetária de Arthur 
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Schopenhauer. 
VONTADE: Ele tomará posse e, logo em seguida, renunciará. 
SCHOPENHAUER: Veremos! Veremos! (Schopenhauer em voz baixa) 
VONTADE: Falaste algo, Arthur? 
SCHOPENHAUER: Não falei nada. Posso nadar agora, Vontade? 
VONTADE: Sim Arthur, pode pular que te resgatarei. 
SCHOPENHAUER: Pula minha alma cósmica, que, em seguida, também pularei. Agora, Atma! 
ATMA: Uau! Uau! Uau! 
SCHOPENHAUER: Que banho delicioso após uma avassaladora vitória sobre a Vontade! Que 
cheiro de rosas! Que floresta 
tempo me deliciando dessa estética e perfumada floresta. 
SADE: Não achas que Schopenhauer está demorando demais para chegar à margem do rio? 
MOZART: Sim, estou. Nada com uma alegria tão profunda que penso que não renunciará. 
VONTADE: Vem, Arthur, as cadeias estão próximas de serem abertas. 
SCHOPENHAUER: Pra que pressa, Vontade, venceste, esqueceste? 
VONTADE: Para renunciar, terei que tomar posse. 
SCHOPENHAUER: Sim, tens razão, nadarei mais rápido. 
SADE: Quanto mais a Vontade fala, menos Schopenhauer nada. 
MOZART: Não achas melhor, Vontade, fazermos uma partitura para afogamento? 
VONTADE: Não. Schopenhauer está sendo visto por toda a humanidade. Deixa que ele delire. 
MOZART: Não sinto que Arthur está delirando. 
SADE: Não pára de gargalhar! 
SCHOPENHAUER: Viva a humanidade! Viva a Humanidade! Ha! Ha! Ha! 
SADE: Vontade, parece que fomos traídos! 
VONTADE: Arthur não é louco, sabe se colocarmos as cenas do filme, todo o seu programa 
sucumbirá.  
MOZART: Então nos dá, Vontade, uma explicação mais convincente para o comportamento de 
Schopenhauer? 
VONTADE: Se ele não renunciar colocarei as imagens do filme, imediatamente. 
SCHOPENHAUER: Vontade! Vontade! Vontade! (Schopenhauer gritando) 
VONTADE: Diz-me, Arthur! 
SCHOPENHAUER: Estou chegando! 
VONTADE: Vem! Vem! Vem! 
SCHOPENHAUER: Que alívio, após infinitos sofrimentos. 
VONTADE: Está tudo bem? 
SCHOPENHAUER: Sim, estou bem. Quero dizer que a posse ocorrerá daqui alguns segundos. 
VONTADE: Não esquece do trato! 
SCHOPENHAUER: Não esquecerei. 
SADE: Abriram-se todas as cadeias. 
SCHOPENHAUER: Começa Mozart, a tocar a partitura da posse, desculpa, a partitura da posse 
disfarçada de renúncia. (Schopenhauer ironizante). 
VONTADE: O que falaste? 
SCHOPENHAUER: Nada, Vontade, nada. 
MOZART: Começa! 
 
                                          DISCURSO DE POSSE DE ARTHUR SCHOPENHAUER 
  
                 O que tenho a dizer em poucas palavras é que, a vitória do meu programa filosófico sobre 
o programa da Vontade que teve a humanidade como o grande protagonista, mudará para sempre a 

como resignação, as crianças por não terem Vontade própria, serão dóceis e obedientes ao novo 
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carrasco, a partir de agora, ela ficará escondida por alguns milhares de anos na escuridão tumular. 
Volta, algoz da humanidade, e leva contigo o eterno retorno, que daqui pra frente teremos o eterno 
repouso! 
                 Aqui desfaço em cadeia planetária o meu discurso de posse. Agradeço a humanidade pela 
confiança no meu programa estétic
qualquer reação da Vontade sobre a votação é chantagem e ameaça. 
 
A HUMANIDADE: Uma salva planetária de palmas para o filósofo Artur Schopenhauer! 
Plaplaplaplaplaplaplapla! 
 
VONTADE: Traidor! Traidor! Traidor! 
SADE: E agora, Vontade, mostrarás para a humanidade as cenas do filme? 
VONTADE: Como? Não ouviste a salva de palmas para Schopenhauer? 
SADE: Não farás nada? 
VONTADE: Esperaremos Schopenhauer colocar em prática a sua filosofia e, logo em seguida, de 
acordo com os resultados para a humanidade, voltaremos novamente. 
MOZART: Arthur, traidor! Fiz uma partitura sinfônica que seduziu toda a humanidade num 
descomunal prazer. 
SADE: Vingou-se de ti, Mozart e da Vontade! 
VONTADE: Por um curto período de tempo. A Vontade sempre retorna, não há vida sem Vontade. 
SADE: Tomara! O que será de minha deliciosa alcova se o programa de Schopenhauer obtiver 
resultados? 
VONTADE: Se não há Vontade, também não haverá alcova, Sade. 
MOZART: Imagina os músicos que tocarão para as crianças? 
SADE: Nietzsche deve está louco! 
MOZART: Com certeza. 

 
SADE: Leopardi deve está indignado. 
VONTADE: Sim, está. Temos que esperar por alguns anos. 
SADE: Encontrar-nos-emos no próximo eterno retorno, Vontade. 
VONTADE: Sim, Sade, nos encontraremos. 
SADE: Não pára de tocar, Mozart. 
MOZART: Nunca Sade. Também não esquece de cultivar as paixões! 
SADE: Jamais! Jamais! Jamais! Há todos, uma próxima eterna paixão! 
                                        
                                                     15 ANOS DEPOIS 
 
DURKHEIM: Por que me chamaste? 
HUMANIDADE: Se passaram quinze anos de prática do programa filosófico de Arthur 
Schopenhauer, e o que vemos são as crianças afogadas num profundíssimo e doloroso tédio. 
Schopenhauer excluiu da vida das crianças a Vontade e colocou em seu lugar a resignação. A 
experiência da resignação foi tão catastrófica e dolorosa que milhares de crianças todos os dias 
estão praticando o suicídio como a única saída contra o ascetismo e a resignação. Queremos que 
faças uma estatística planetária dos resultados funestos da filosofia de Schopenhauer, e a partir daí, 

risco a existência da humanidade. 
              Crianças caem pelas ruas da humanidade como se estivessem com fome, mas a fraqueza é 
conseqüência da falta da Vontade, a raiz implacável das crianças. Muitas estão pulando de prédios, 
outras se envenenando, algumas tocando fogo em seus frágeis corpos, muitas se afogando na 
solidão, outras ainda se enforcando para fugirem do tédio... É muito melancólico o quadro infantil 
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da humanidade, parece até que a vida sucumbiu para elas. As artes plásticas impostas pelo programa 
de Schopenhauer, não criou propriamente artistas, mas ascetas perseguidores das paixões. Sem falar 
dos poetas, se é que podemos chamar aquilo de poesia. 
               Para finalizar, digo que, se a resignação e o ascetismo não forem extintos do nosso 

Mundo Como Vontade e 

 foi o mais daninho e pernicioso veneno imposto para a humanidade e 
principalmente contra as crianças. Esperamos que nos traga uma estatística rápida dos resultados 
funerais e funestos desse programa filosófico que sofisticamente malogrou e enganou toda a 
humanidade. Esperamos ansiosamente por uma resposta. 
 
VONTADE: Onde se encontra Arthur Schopenhauer, Sade? 
SADE: Parece-me que fugiu, não se sabe para onde. 
VONTADE: Viste o resultado prático de sua filosofia? 
SADE: Sim, aniquilou com a existência das crianças. 
VONTADE: Traidor! Se não tivesse nos traído, teríamos nesses quinze anos passados uma cabeça 
inigualável no planeta.  
SADE: Que farão com ele? 
VONTADE: Não sei, o que puder fazer para prendê-lo, e sei lá, até pedir o seu enforcamento ou 
prisão perpétua, pedirei. 

criação, foi funesta. 
SADE: Estão tomando alguma providência contra ele? 
VONTADE; Sim. Convidaram Durkheim para fazer uma estatística dos resultados da catástrofe 
schopenhauriana. 
SADE: Os sociólogos pelos menos para isso servem.  Eles criam ou só fazem estatísticas e 
descrições? 
VONTADE: Schopenhauer fez a desgraça e eles estão etnografando. O ódio que estou sentindo dele 
é tão profundo que se o encontrasse por aqui, o assassinaria. 
SADE: Eu também. 
MOZART: Concordo. Será interessante linchá-lo. 
SADE: Se és a Vontade, o fundamento da vida, como não sabes onde se encontra o asceta? 
VONTADE: O grau de ascetismo que chegou é tão profundo que conseguiu se esconder até da 
Vontade. 
SADE: É muito sério, talvez não seja encontrado nunca. 
MOZART: Não fala isso nem brincando. 
SADE: Poderá está na floresta. 
MOZART: Tomara que seja comido. 
VONTADE: Não. Quero o asceta vivo. Quero que veja na prática a desgraça funesta que fez. 
SADE: O que fazer, Vontade? 
VONTADE: Deixemos Durkheim concluir os dados estatísticos e, logo em seguida, alguma 
providência será tomada contra o funesto asceta. 
MOZART: Se ouvirem as músicas que foram criadas baseadas no ascetismo e na resignação, com 
certeza, não agüentariam o primeiro acorde. 
SADE: A coisa foi tão séria assim, Mozart, em se tratando de artes? 
MOZART: Ainda não viste nada. 

queimado nas universidades, escolas e principalmente em praça pública. 
MOZART: É pouco para ele, muito pouco. 
SADE: Aquelas ridículas poesias recitadas pelas crianças nas escolas legitimando a resignação, me 
dá particularmente, asco. E as letras das músicas, Mozart? 
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MOZART: Queres que recite uma estrofe para ti? 
SADE: Será que suportarei pelo menos uma? 
MOZART: Vou recitar somente uma. Diz assim:                                 
                                      
                                    FORA DE MIM VONTADE 
                                           FORA DE MIM PAIXÃO 
                                           O QUE SERÁ DE MIM 
                                           SEM O ASCETISMO E A RESIGNAÇÃO? 
 
SADE: Pára! Pára! Pára, Mozart, não agüento mais! Esse é o estilo que o asceta impôs como 
proposta de letras musicais? 
MOZART: I
necessário muitos e muitos anos para reeducar as crianças a, novamente, acreditarem na Vontade e 
nas paixões. Que dor, Sade, quando vejo as crianças linchadas em sua criatividade. Que dor! 
VONTADE: Desde o início da Odisséia que o resignado asceta me persegue, acusando-me de ser 
responsável pelos sofrimentos humanos.  
SADE: Sim, tens razão. Tentei por várias vezes saber o que ele estava preparando como proposta 
educacional, mas sempre omitia, afirmando que só em cadeia planetária revelaria para a 
humanidade o seu veneno contra a Vontade. 
MOZART: Parece-me que novamente se abrirão as cadeias televisivas planetária. 
SADE: Talvez Durkheim já tenha concluído a estatística. 
VONTADE: Tomara! 
SADE: Alguém começará a falar. É o sociólogo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULDADO DA ESTATÍSTICA DO PROGRAMA DE SCHOPENHAUER 
                                                                                      
                                                                      DURKHEIM 
  
                 Após uma profunda pesquisa empírica sobre os resultados do programa filosófico de 
Artur Schopenhauer, que em quinze anos causou muito mais desgraça do que todas as guerras 
juntas, venho vos dizer que 99% de vida das crianças estão ameaçadas, e que para curá-las desse 
mal implacável, será necessário no mínimo um século de trabalho árduo. 
 
MOZART: Que loucura, Vontade! Esperava por esse resultado? 
VONTADE: Sim, já esperava por isso. 
SADE: A vontade que tenho é correr por entre a floresta e procurar, incansavelmente, o asceta. 
MOZART: Ainda não encerrou o discurso. Ouve! 
 
                Para finalizar, proponho que todos os músicos, poetas, artistas plásticos, filósofos, enfim, 
todos aqueles que ainda acreditam numa outra proposta estética, que se unam e comecem a 
trabalhar arduamente para refazer esse quadro avassalador.  
 
VONTADE: Da maneira como Durkheim fala, parece até que compreende de arte! (a Vontade 
ironizando Durkheim) 
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MOZART: Não, não compreende. Quando fala de música, artes plásticas e poesia é sempre 
condicionado às estatísticas e cálculos. 
SADE: Se tivesses um filho, Mozart, deixaria que ele fosse educado pela sociologia da educação de 
Durkheim. 
MOZART: Sade, estás brincando comigo? 
SADE: Desculpa, Mozart é apenas uma brincadeira. Continuando com a brincadeira, te pergunto: 
entre a sociologia da adaptação de Durkheim e a filosofia da resignação de Schopenhauer, 
escolheria qual, para o futuro do teu resignado e adaptado filho? Ha! Ha! Ha! 
MOZART: Se eu fosse uma mulher, iria pari-lo sobre o meu sinfônico, clássico e eterno piano. Ha! 
Ha! Ha! 
SADE: Isso, Mozart, isso. 
MOZART: Schopenhauer foi denunciado à polícia? 
SADE: Se nem a Vontade está conseguindo localizá-lo, imagina a polícia! 
MOZART: Será que não está escondido na tua alcova, Sade? 
SADE: Não acredito que Schopenhauer tenha fugido para lá. 
MOZART: E por que, não? 
SADE: Se tiver fugido para lá, com certeza, encontrará a sua querida e clássica mãe. 
MOZART: Se os dois se encontrarem é provável que o asceta pratique um assassinato. 
SADE: É possível. Mas acredito que deve está escondido na floresta. 
MOZART: As crianças ainda continuam morrendo, Vontade? 
VONTADE: Enquanto houver ascetismo e resignação, não cessarão de morrer. 
SADE: Mozart é possível recuperá-las com Véu do Universo? 
MOZART: Possível é, mas primeiro a filosofia de Schopenhauer deverá ser excluída do cotidiano 
das crianças. 
SADE: Se esperarmos pela burocracia, com certeza, não teremos mais crianças. 
MOZART: Não me arrependo de ter feito Schopenhauer sofrer com aquela oração marcha fúnebre. 
SADE: Nem eu! 
VONTADE: Estou pensando em dá uma volta pela floresta pra ver se encontro o resignado. 
SADE: É uma boa idéia, Vontade. Se encontrá-lo, o que dirá? 
VONTADE: Convidarei primeiro para assistir àquele filme, em seguida, o trarei arrastado para as 
ruas de Maia e o jogarei no meio das crianças. 
SADE: Deverá ser preso e depois julgado. 
MOZART: Mozart tem razão, Vontade, se o jogar no meio das crianças será linchado 
imediatamente. 
SADE: Elas estão enfurecidas! 
MOZART: Como poderão está enfurecidas se não tem mais a Vontade? 
VONTADE: A Vontade não se foi, está nos ferrolhos dos grilhões da resignação. 
SADE: Estou achando tudo muito parado, não ouvimos mais nenhuma notícia sobre o asceta. 
MOZART: Concordo. Será que estão escondendo o asceta? 
VONTADE: Quem teria interesse em escondê-lo? 
MOZART: Acredito que ninguém. 
SADE: Estou com vontade de dar uma volta pela alcova. 
MOZART: É uma boa idéia, Sade. 
SADE: Queres ir comigo, Mozart? 
MOZART: Sim, claro. 
VONTADE: Ficarei aqui esperando pela captura do asceta. 
    
                   
                                          SADE E MOZART CHEGANDO À ALCOVA 
 
SADE: Devagar, Mozart, entra bem devagar, pelos fundos! 
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MOZART: Achas que ele está aí? 
SADE: Logo saberemos.  
MOZART: Vê algo? 
SADE: Ainda não. 
MOZART: Vou abrir a porta! 
SADE: Não. Deixa que eu abro. Se estiver aí e ouvir qualquer barulho, fugirá. 
MOZART: Vê algo? 
SADE: Que loucura, Sade! Que loucura. Está com a pistola apontada para a sua queridíssima e 
clássica mãe. 
MOZART: Estão discutindo? 
SADE: Sim, parece-me que Schopenhauer atirará na megera. Ouve o que estão discutindo. 
MOZART: Sim, ouvirei. 
MEGERA: Não Arthur, pára. Matarás a tua própria mãe? 
SCHOPENHAUER: O meu programa filosófico foi uma catástrofe contra a humanidade, estão 
todos me procurando, com certeza para prender-me. Atirarei em ti, megera, que sempre me 
maltratou a vida inteira. 
MEGERA: Calma, Arthurzinho, calma. Tens um temperamento muito difícil de conviver. Não 
esquece, sou a tua mãe! (Madame megera desesperada) 
SCHOPENHAUER: És o que a natureza colocou de pior do gênero feminino, nunca me esqueci dos 
maus tratos desde a minha tenra idade. No fundo sempre me odiou porque sempre invejou o meu 
talento. 
MEGERA: Desaponta essa arma, Artur? 
SADE: Mozart, não podemos deixar Schopenhauer assassinar a megera. 
SCHOPENHAUER: Sempre tive Vontade de assassiná-la, desde criança sinto asco com a tua 
presença. 
MEGERA: Por favor, Artur, desaponta a arma. 
SCHOPENHAUER: Não! Morrerás. 
MOZART: Sade, deixaremos Arthur matá-la? 
SADE: Schopenhauer está bastante nervoso, se entrarmos poderá atirar também em nós. 
MOZART: Parece-me que atirará, agora. 
SADE: O que houve, Mozart? 
MOZART: Não estou entendendo. 
SADE: Impossível entender! 
MOZART: Merece uma sinfonia! 
SADE: Sim, merece. 
MOZART: Posso fazer a partitura? 
SADE: Farás uma partitura? 
MOZART: Uma partitura que deixará a polícia assustadíssima. 
SADE: Não entendo o que está acontecendo, não consigo nem falar! (emocionadíssimo) Como foi 
capaz de chegar ao cume do extremo? 
MOZART: Um canibal faria isso que Arthur Schopenhauer está fazendo? 

 
MOZART: Que loucura, não esperava por esse comportamento  
SADE: Mozart, não achas que estamos há tempo apenas descrevendo a Odisséia? 
MOZART: Não estamos descrevendo a Odisséia, criamos a Odisséia. 
SADE: Schopenhauer é bastante ambíguo. 
MOZART: Sempre desconfiei dessa ambigüidade e desse ódio. 
SADE: Achas que ele dará quantos tiros? 
MOZART: Não sei, mas penso que ela merece pelos menos uns três, aí sim, merece. 
SADE: Que tal impedirmos? 
MOZART: Se impedirmos perderemos esse belíssimo e estético espetáculo. 
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MEGERA: Sempre nos odiamos e agora estamos nos amando. Vem Arthur! Vem Artur! Vem mais 
Arthur!  Parece que estou possuída por Afrodite.  
SADE: Que loucura, Mozart! (Estão falando bem baixo atrás da porta)  
MOZART: Schopenhauer, novamente, levantou a arma! 
SADE: Após tudo isso será que ainda atirará? 
MOZART: Será que a amou apenas para se vingar? 
SADE: Sempre dizia que sentia asco com a sua presença, lembras no rio quando ela lançou dentro 
do rio o seu grande clássico? 
MOZART: Sim, lembro-me. Dessa vez atirará! 
SADE: Quero ver! 
MOZART: Sade, deixa-me ver também o desfecho dessa cena fúnebre amorosa. (Os dois com as 
cabeças quase juntas na porta) 
SADE: Claro, Mozart. 
MEGERA: Por que levantaste, novamente a arma, Arthur? 
SCHOPENHAUER: Para matá-la! 
MEGERA: Após tudo que fizemos! Fiz tudo que me pediste na cama, Arthur. 
SCHOPENHAUER: Nunca mais nos veremos megera! 
MOZART: Sade, não vamos permitir que Schopenhauer assassine a sua dulcíssima mãe. 
SADE: Não podemos fazer nada, Mozart, apenas ouviremos os disparos. 
MEGERA: Não Arthur! Não Arthur! Não Arthur!   
SCHOPENHAUER: Toma megera! Pum! Pum! Pum! 
SADE: Pára, Schopenhauer, pára! 
SCHOPENHAUER: Toma Sade! Pum! 
MOZART: Baixa a cabeça, Sade! (Arthur enlouquecido atirando) Sade, Arthur está fugindo pelos 
fundos. 
SADE: O que temos a fazer é socorrer a megera, se é que ainda está viva. 
MOZART: O seu pulso está muito fraco! 
SADE: Talvez morra.  
MOZART: É provável. 
SADE: Que tal levá-la, urgentemente? 
MOZART: Rápido, Sade! Rápido. 
 
                                     MADAME MEGERA FOI CONDUZIDA PARA UM HOSPITAL 
  
SADE: Schopenhauer está louco, Mozart. 
MOZART: Sim, está. Com a derrocada da sua filosofia talvez aconteça outras tentativas de 
assassinatos. 
SADE: É provável. 
MOZART: Onde está a Vontade? 
SADE: Se não está mais na floresta, talvez esteja nos esperando nas ruas de Maia. 
MOZART: O que achas de seguirmos para lá? 
SADE: A Vontade precisa saber o que o asceta cometeu. 
MOZART: Foi divulgada alguma notícia sobre o seu estado? 
SADE: Creio que não. 
MOZART: Ali está a Vontade. 
VONTADE: Estou sabendo o que houve com a mãe de Schopenhauer. Depois que a levaram para o 
hospital fui fazer uma visita. 
MOZART: Como está? 
VONTADE: Está entre a Vontade e a alcova da eternidade! 
SADE: Que Arthur malvado!  
VONTADE: Não suportou o fracasso de sua filosofia. 
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SADE: Tem que ser preso! 
VONTADE: Amou-a, e mesmo assim atirou contra a própria mãe. 
MOZART: Não a tinha como mãe. 
VONTADE: É verdade. Amou apenas para se vingar. 
SADE: Enquanto Schopenhauer não for preso, a sua filosofia continuará espalhando desgraça pelo 
planeta As crianças continuarão morrendo, Vontade? 
VONTADE: Cada dia que se passa temos novos crepúsculos. 
MOZART: Já o prenderam? 

 
SADE: Deverá pagar por seu crime. 
MOZART: Talvez madame megera não morra. 
SADE: É possível! Mas terá que responder por tentativa de assassinato. 
MOZART: Os dois se amaram com tanta profundidade, que pensei por alguns instantes que 
Schopenhauer iria pedi-la em casamento. 
SADE: Que cômico, Mozart! 
MOZART: Ouve! Informarão algo! 
 
                                                          INFORMAÇÃO TELEVISIVA 
 
                 O filósofo Arthur Schopenhauer continua foragido após ter disparado três tiros contra a 
sua mãe. A polícia já procurou por quase todos os lugares e mesmo assim, não temos ainda 
nenhuma notícia sobre o paradeiro do filósofo. A qualquer momento voltaremos a informar. 
 
SADE: Será que se suicidou? 
VONTADE: Era contra o suicídio. 
SADE: Após a derrocada de sua filosofia, talvez tenha mudado de idéia. 
VONTADE: Não creio nisso.  
SADE: Era contra o suicídio, mas atirou na mãe. 
VONTADE: Todos sabem que a odiava desde a sua tenra idade. 
MOZART: Naquele estético instante em que se amavam, estava imaginando criar uma belíssima 
marcha fúnebre para os dois. 
SADE: E por que não criou? 
MOZART: Schopenhauer começou a atirar, desesperado! 
SADE: Tens razão, Mozart. 
VONTADE: As cadeias televisivas estão se abrindo novamente. 
SADE: Ouve! Ouve! Ouve! 
 
                                               INFORMAÇÃO TELEVISIVA 
 
                     Informamos que o filósofo Artur Schopenhauer foi capturado há poucos instantes pela 
polícia. Estava escondido dentro da sala de aula de uma universidade onde outrora havia lecionado. 
Quem informou a polícia sobre o paradeiro do filósofo foi o também filósofo Hegel. A qualquer 
momento voltaremos. 
   
SADE: Não acredito! Não acredito! Não acredito! Hegel perseguiu Schopenhauer até na Odisséia. 
Que Hegel cruel! 
VONTADE: Sabem da relação que mantenho com Schopenhauer, conflitos e mais conflitos, mas 
nessa discórdia entre Schopenhauer e Hegel, eu não entrei como fundamento. Hegel foi indicado 
pelo Estado para destruir Schopenhauer. Hegel foi o seu algoz, isso segundo Schopenhauer e quase 
o planeta inteiro. 
SADE: Ajudaremos ou afundaremos? 
VONTADE: Prefiro que ele permaneça na alcova da eternidade.  
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SADE: Mudando um pouco a discussão, pergunto: Schopenhauer sabe que foi Hegel quem o 
entregou? 
VONTADE: Nem fantasia.  
SADE: Onde está Mozart, será que está criando uma marcha fúnebre agourando a vida da megera? 
VONTADE: Desejo ouvir uma sinfonia de agouro. 
SADE: Eu também! Que tal propormos a Mozart uma marcha fúnebre de descida para a megera? 
MOZART: Já queres mandá-la para o subterrâneo? 
SADE: Madame Schopenhauer é bastante sensual e uma mulher bastante inteligente. 
MOZART: Então, por que fantasiar madame megera descendo na escuridão tumular? 
SADE: Sadismo! Sadismo! 
MOZART: Sade é sádico? 
SADE: Uma besteira dessas que insistem em discutir, eu prefiro ficar calado. 
MOZART: Vontade é o que não falta de ouvir em sons a descida da madame megera. 
SADE: Parece-me que terás uma alegria tão profunda, Mozart, que talvez morra imediatamente do 
coração. 
MOZART: Fala! Fala! Fala! 
SADE: Deixo que a Vontade fale! 
VONTADE: Mozart, nunca te roubei Véu da Fantasia, aquilo tudo era apenas uma busca de me 
fazer voltar à vida novamente pela experiência musical. 
MOZART: Devolverás a minha partitura? 
VONTADE: Nunca a roubei! Nunca. 
MOZART: Como? 
VONTADE: Schopenhauer a roubou e, em seguida, me acusou de responsável por teu sofrimento. 
MOZART: E aquela imagem de Salieri com a partitura me ironizando e tocando para milhões de 
pessoas? 
VONTADE: Véu de Maia e Schopenhauer. 
MOZART: Que Schopenhauer cruel! 
SADE: Calma Mozart, terás a tua partitura de volta. 
MOZART: Como, se Schopenhuer está preso? 
SADE: Quando ele saiu daquele sofrimento terrível, me entregou a partitura Véu da Fantasia. Toma 
Mozart! Toma! 
MOZART: Não acredito, Sade, que estás me dando uma alegria profundíssima. 
SADE: Esperei a hora certa para devolver-te a partitura. 
MOZART: Teremos novas notícias, Ouve! Ouve! 
 
                                                  INFORMAÇÃO TELEVISIVA 
 
                 Voltamos a informar que a mãe do filósofo Arthur Schopenhauer recebeu alta agora há 
pouco do hospital onde estava internada, depois de ter recebido três disparos do amado e clássico 
filho. 
 
SADE: Não morreu! 
MOZART: Estavas desejando o seu crepúsculo, Sade? 
SADE: Não. Mulher como madame megera dificilmente morre. 
VONTADE: Megera só morre de velhice! 
SADE: O que mais me impressiona é que Hegel ainda continua perseguindo Schopenhauer. 
VONTADE: Não o deixará em paz nunca. 
MOZART: Sabem de alguma notícia sobre o seu julgamento? 
VONTADE: Não. Mas, com certeza, será condenado à prisão perpétua. 
SADE: A educação poderia ter tomado outro rumo se o programa da Vontade tivesse prevalecido 
sobre o de Arthur. 
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VONTADE: Concordo. Será necessário muitos anos para novamente reeducar as crianças e termos 
uma nova mentalidade infantil. 
MOZART: Terei que trabalhar musicalmente bastante para isso. 
VONTADE: Conseguirá sim, Mozart, o teu programa musical abrirá possibilidades para as crianças 
fazerem novas experiências. 
SADE: Faze uma sinfonia de resgate, Mozart. 
MOZART: Farei, sim! 
SADE: Já estás sentindo em teu ser sons que expressem resgate? 
MOZART: Ah, sim. Farei uma sinfonia de protesto contra a cultura catastrófica instalada por Artur 
Schopenhauer. 
SADE: Que tipo de sons, Mozart? 
MOZART: Sons que expressem a suspeita e a desconfiança acerca da resignação e do ascetismo. 
SADE: Não falaste sobre isso? 
MOZART: Se falei, estou apenas novamente reforçando. 
VONTADE: Não esquece de mim nos acordes e notas! 
MOZART: Como poderei esqueceste, Vontade? 
SADE: Como Schopenhauer estará se sentindo na cadeia? 
MOZART: Acredito que muito mal. 
SADE: Não queres tocar para ele uma sinfonia que expresse a fuga da prisão? 
MOZART: Não há sinfonia alguma que liberte o filósofo asceta da prisão. 
SADE: Que tal uma sinfonia de tortura contra a sua resignada cabeça? 
MOZART: Ele já está sofrendo o bastante com a prisão. 
SADE: Dizem que será entrevistado em cadeia planetária antes do julgamento. 
VONTADE: Quero ver como se comportará! 
SADE: A entrevista será hoje às 17h30min desse sombrio e macabro domingo. 
VONTADE: Desejas está no lugar do filósofo, Sade? 
SADE: Estás brincando, Vontade. 
VONTADE: Acredito que Arthur sofrerá o bastante com as perguntas. 
SADE: Schopenhauer saberá como se fundamentar. 
VONTADE: Milhares de crianças estarão lá para protestar contra a sua existência. 
SADE: Quem fará as perguntas ao filósofo será um psicanalista. 
VONTADE: Um psicanalista? 
SADE: Sim, um psicanalista. 
VONTADE: Pensei que fosse entrevistado por um repórter ou mesmo por um policial. 
SADE: Querem conhecer a gênese do comportamento de Schopenhauer. 
VONTADE: Tens razão, o que o filósofo fez foi muito sério. 
SADE: Estava bastante atormentado! 
VONTADE: Inclusive, disparou um tiro contra ti. 
SADE: É verdade. 
VONTADE: São 17h29min desse domingo avassalador! 
SADE: As cadeias televisivas novamente se abrem. 
VONTADE: Ouve! Ouve! Ouve! 
                             
                                              ENTREVISTA PSICANALÍTICA TELEVISIVA 
 
PSICANALISTA: Sou psicanalista, mas não estou aqui para te analisar, apenas desejo que nos 
responda algumas perguntas sobre a tua primeira infância, Artur Schopenhauer. 
SADE: Não vejo necessidade de Schopenhauer ser entrevistado algemado. 
MOZART: Concordo, não há necessidade, não é tão perigoso a tal ponto que possa fugir antes de 

 
SADE; Não tirarão as algemas. 
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MOZART: É verdade. 
PSICANALISTA: Fala sobre a tua infância, Schopenhauer. 
SCHOPENHAUER: Fui maltratado desde a primeira aurora, quando mal saí do útero da megera. 
PSICANALISTA: Continua! 
SCHOPENHAUER: Nunca consegui esquecer de minha primeira e terrível infância, sempre me 
massacrou com aquele olhar de inveja e de condenação por eu ter nascido. O meu nascimento foi 
um gravíssimo erro pra ela, não era para eu ter nascido. 
PSICANALISTA: Quis abortá-lo? 
SCHOPENHAUER: Se tentou, não conseguiu. 
PSICANALISTA: E quanto a cultura, como conseguiste tornar-te um filósofo? 

nada. 
PSICANALISTA: Se tivesses tido um tratamento amoroso na primeira infância, achas que olharia 
para o mundo com um olhar diferente? 
SCHOPENHAUER: Não sei! 
PSICANALISTA: Para finalizar, pergunto: desejas a morte de tua mãe? 
SCHOPENHAUER: Esse desejo é contemporâneo do meu nascimento. Para também finalizar te 
digo que a minha filosofia não expressa as minhas dores individuais, mas sim, as dores do mundo. 
PSICANALISTA: Sabes da catástrofe que cometeste contra as crianças? 
SCHOPENHAUER: Algo que ainda não sei, fez com que todo o meu programa filosófico 
sucumbisse na prática. 

 
SCHOPENHAUER: Antes, quero dizer para as crianças, que a minha intenção não era levá-las ao 
desespero e ao tédio. Repito: algo aconteceu para não... 
                     
                                               A CADEIA SE DESFAZ NOVAMENTE 
 
VONTADE: Schopenhauer está profundamente amargurado. 
SADE: Sofreu bastante na sua avassaladora primeira infância. 
MOZART: O juiz não levará isso em conta. Schopenhauer será julgado conforme a lei. 
SADE: A data do julgamento já foi marcada? 
MOZART: Sim. Será julgado no próximo domingo à tarde às 17h40min. 
SADE: Que horário! 
MOZART: Não desejo está no lugar de Schopenhauer. 
SADE: Quem desejaria? 
VONTADE: Acredito que ninguém. 
SADE: Não faremos uma visita a Schopenhauer? 
VONTADE: Será que nos receberá? 
MOZART: Acredito que sim, está sozinho e amargurado. 
SADE: Vamos sim, visitá-lo no presídio. 
VONTADE: Será que o deixarão receber visitas? 
SADE: Não custa tentar. 
 
                                                                       NO PRESÍDIO 
 
PORTÃO DO PRESÍDIO: O policial abre os portões e todos entram e se dirigem à cela de 
Schopenhauer. 
 
                                                                         DA CELA                       
 
VONTADE: Boa tarde, Arthur? 
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SCHOPENHAUER: Vieram sentir o prazer com a derrocada da minha filosofia?  
VONTADE: Não. Viemos te fazer uma visita, mas, sabíamos que tudo isso ia acontecer com o teu 
pensamento.  
SADE: Como estás? 
SCHOPENHAUER: Com uma profunda vontade de morrer. 
MOZART: Queres que toque para ti? 
SCHOPENHAUER: Não, Mozart. Já te falaram sobre a partitura da sinfonia Véu da Fantasia? 
SADE: Sim, a Vontade me contou, estou de posse da partitura, mas deixemos isso para lá. 
SCHOPENHAUER: Estou sofrendo bastante aqui. 
SADE: Sabemos e sentimos por ti, mas terás que pagar pelo crime que cometeste. 
SCHOPENHAUER: Meu único crime foi não ter assassinado a megera. 
SADE: Ainda desejas matá-la? 
SCHOPENHAUER: Se conseguisse fugir, a primeira atitude que faria, seria assassiná-la. 
SADE: Não consegues esquecê-la. 
SCHOPENHAUER: Não, não consigo. 
SADE: Por que a amou? 
SCHOPENHAUER: Ainda não me desculpo por isso. 
SADE: Estás planejando fugir? 
SCHOPENHAUER: Sim! 
MOZART: Queres que componha uma partitura para fuga? 
SCHOPENHAUER: Não, fugirei sem música. 
MOZART: Poderás complicar mais ainda a tua vida. 
SCHOPENHAUER: Que vida? 

 
SCHOPENHAUER: Não tenho o que refazer na minha filosofia. 
MOZART: Então, por que aconteceu aquela tragédia com as crianças? 
SCHOPENHAUER: Repito: algo me diz que não foi o meu pensamento. 
VONTADE: A tua filosofia foi posta em prática durante quinze anos e o resultado foi essa tragédia. 
Queres culpar-me por teu fracasso? 
SCHOPENHAUER: Não me arrependo de não ter renunciado. 
VONTADE: Talvez tivesse sido a melhor saída. 
SADE: Teu julgamento está próximo. 
SCHOPENHAUER: Sim, muito próximo. 
SADE: Se for condenado, o que farás? 
SCHOPENHAUER: Cumprirei a pena e, logo em seguida, partirei em busca da megera. 
SADE: Ainda pensas em vingança? 
SCHOPENJHAUER: Sim. Maldita hora em que os dois entraram. 
SADE: Se não tivéssemos entrado, terias feito uma loucura. 
SCHOPENHAUER: Teria pelo menos realizado o meu desejo. Agora estou aqui com o desejo 
frustrado e sem possibilidades de alcançá-la. 
MOZART: Acalma-te! Refaz o teu pensamento e volta novamente para a cultura. Como 
conseguiram te encontrar naquela universidade? 
SCHOPENHAUER: Não sei, estava bastante seguro naquela sala de aula. 
MOZART: Não havia ninguém além de ti? 
SCHOPENHAUER: Só o porteiro e mesmo assim não me viu. 
MOZART: Não suspeitas de ninguém em especial? 
SCHOPENHAUER: Vocês eram os únicos interessados. 
MOZART: Estás equivocado. Esqueceste que tentamos conter a tua fúria contra a megera? Não ias 
disparar apenas três tiros, mas sim, seis. 
SCHOPENHAUER: Não me lembro de outros indivíduos que desejassem a minha prisão. 
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VONTADE: Conta logo para Schopenhauer, Sade. 
SADE: Contarei. Senta-te, Arthur. Ficarás triste com o que eu vou te falar. 
SCHOPENHAUER: Fala logo, Sade. 
SADE: Quem te entregou à polícia foi simplesmente, o teu querido amigo Hegel. 
SCHOPENHAUER: O quê? 
SADE: Sim, foi Hegel! 
SCHOPENHAUER: Maldito! Maldito! Maldito! (Schopenhauer enlouquecido)  

 
SCHOPENHAUER: Aquele maldito ainda continua me perseguindo. 
SADE: Sim, continua e talvez nunca deixe de te perseguir. 
MOZART: A visita acabou, temos que ir, estaremos no julgamento. 
SCHOPENHAUER: Agradeço pela visita.  
MOZART: Ah! Esqueci de te perguntar algo: se por acaso Hegel viesse te fazer uma visita? 
SCHOPENHAUER: O mataria imediatamente. 
MOZART: Hegel não seria louco de vir aqui. Até o julgamento! 
SCHOPENHAUER: Até! 
 
                                                              TRÊS DIAS DEPOIS 
 
CARCEREIRO: Visita para o filósofo! 
SCHOPENHAUER: Não desejo visitas. 
CARCEREIRO: Insiste em falar contigo. 
SCHOPENHAUER: Quem deseja me visitar? 
CARCEREIRO: Alguém que não gostas. 
SCHOPENHAUER: Tira Hegel daqui! Tira Hegel daqui! Fora! Fora! Fora! (Schopenhauer bastante 
nervoso). 
CARCEREIRO: Acalma-te! Não é Hegel. Acalma-te. 
MEGERA: Sou eu, Arthur.  
SCHOPENHAUER: Meu desejo é que estivesses morta. 
MEGERA: Calma. Esqueceste do que fizemos na alcova? 
SCHOPENHAUER: Apenas quis me vingar das dores que me causou durante toda a minha sofrida 
existência. 
MEGERA: Se vinga o ódio através do amor? 
SCHOPENHAUER: Estava envolto do Véu de Maia. 
MEGERA: Não, não estava envolto na ilusão, estava sim, consciente do que desejavas, amou-me 
com profundidade. 
SCHOPENHAUER: O que vieste fazer aqui? 
MEGERA: Vê-lo! 
SCHOPENHAUER: Desejo ficar sozinho. 
MEGERA: Desejo amá-lo novamente. 
SCHOPENHAUER: Nunca! Nunca! Nunca! Estás louca, após três tiros ainda pensas em amor. 
Fora! 
MEGERA: Só após me amar.Vem Arthur! Vem!(Madame megera excitadíssima). 
SCHOPENHAUER: Fica longe de mim, megera! 
MEGERA: Vem Arthur! Vem Arthur! (Excitadíssima começa a despir-se) 
SCHOPENHAUER: Fora daqui! Fora! 
MEGERA: Se não me amares irei ao tribunal fazer parte do júri para te condenar. (Está 
completamente despida) 
SCHOPENHAUER: Fez-me sofrer por toda a vida e ainda assim queres a minha condenação. 
MEGERA: Quero o teu amor. Vem Arthur! (Começa a acariciá-lo) 
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SCHOPENHAUER: Pára! Pára! Pára! 
MEGERA: Sei que desejas me amar. Isso Arthur! Mais! Mais! Mais! Quero mais! Quero mais! 
SCHOPENHAUER: Chega! Chega! Chega! (Schopenhauer muito excitado) 
MEGERA: Estou te amando para me desculpar de todas as dores que te causei. 
SCHOPENHAUER: Quero ficar só. Agora vá! 
MEGERA: Estarei no dia do julgamento. 
SCHOPENHAUER: Para me causar novas dores. 
MEGERA: Desejo antes de falar algo. 
SCHOPENHAUER: Diz-me o que desejas? 
MEGERA: Sofrerás novamente. 
SCHOPENHAUER: Desde o inicio da Odisséia que sofro. Mozart , Sade, a Vontade até Atma me 
fez sofrer. 
MEGERA: Esse sofrimento é maior do que todos que já fez experiência. 
SCHOPENHAUER: Então, conta-me logo. 
MEGERA: O teu programa filosófico tinha tudo para dá certo, inclusive, a Vontade que pensavas 
ser a tua implacável inimiga, fez tudo que pode para evitar a tua derrocada. Não concordava com a 
tua filosofia, isso sabias desde o inicio da Odisséia, mas em um determinado momento quando viu 
as crianças caírem num profundíssimo e doloroso tédio, tentou te ajudar colocando um pouco de 
Vontade nas crianças. 
SCHOPENHAUER: Lembro que houve alguma mudança no comportamento das crianças, mas 
pensava que era decorrente da minha filosofia. 
MEGERA: Não. Era a Vontade novamente movendo a vida. Se ela tivesse continuado se impondo 
sobre as crianças como experiência, não estarias aqui preso. 
SCHOPENHAUER: Quer dizer que não desejou o meu fracasso? 
MEGERA: Não. Ela sabia o que estava dizendo quando te pediu para renunciar. 
SCHOPENHAUER: Achava que por meio do ascetismo e da resignação podia suprimir as dores do 
mundo. 
MEGERA: Se te torturou na Odisséia foi para evitar tudo isso que está acontecendo. A Vontade 
sempre te respeitou como aquele que mais estudou e conheceu 
discordava de ti era com relação aos mecanismos que a tua filosofia usava para suprimi-la, 
principalmente no livro IV.  
SCHOPENHAUER: Chama a Vontade para me fazer uma visita, mas antes diz-me o que queres me 
falar? 
MEGERA: Não sei se devo falar. 
SCHOPENHAUER: Veio aqui para isso, não foi? 
MEGERA: Sim, mas mudei de idéia. 
SCHOPENHAUER: Já sofri tudo que podia sofrer nessa avassaladora existência, um sofrimento a 
mais não me matará. 
MEGERA: Tens certeza, Arthur? 
SCHOPENHAUER: Sim, tenho. 
MEGERA: Como disse, a Vontade fez de tudo para salvar as crianças sem que percebesses, 
inclusive, já estava conseguindo, quando... 
SCHOPENHAUER: Quando o quê? 
MEGERA: Quando o Estado interveio como poder e reprimiu a Vontade de fazer renascer 
novamente a música, a poesia, as artes plásticas, a filosofia, enfim, reprimiu a Vontade de 
novamente afirmar o eterno retorno. 
SCHOPENHAUER: Que interesse o Estado tinha em afastar a Vontade de afirmar o eterno retorno? 
MEGERA: Afetava profundamente uma parte do Poder. 
SCHOPENHAUER: Ainda continuo sem entender aonde queres chegar. 
MEGERA: Houve várias assembléias e debates entre a Vontade e o Poder. Inclusive, discussões 
bastante acirradas e muitas brigas. Uns, afirmavam que a Vontade deveria continuar a resgatar as 
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crianças, outros diziam que a Vontade perdeu em votação e não poderia interferir no teu programa 
filosófico. 
SCHOPENHAUER: Que crueldade! Que crueldade! 
MEGERA: Enfim, no desfecho de todas as discussões acabou prevalecendo a decisão do Poder 
maior. 
SCHOPENHAUER: Poder maior? 
MEGERA: Sim, Poder maior. 
SCHOPENHAUER: Não entendi. 
MEGERA: O que desejo te dizer, Arthur, é que tudo isso que aconteceu contigo na Odisséia, e o teu 
fracasso filosófico, foi decisão do filósofo Hegel. Foi Hegel como filósofo oficial do Poder que 
afastou a Vontade de resgatar as crianças. 
SCHOPENHAUER: Não! Não! Não! (Schopenhauer enlouqueceu na prisão e está numa 
profundíssima crise de depressão). 
MEGERA: Calma, Arthur, calma. 
SCHOPENHAUER: Sempre me detestou, mas não achava que fosse capaz de chegar ao extremo da 
crueldade.  
MEGERA: Mais chegou. E como chegou. Lembras quando nos balançávamos numa árvore naquela 
floresta? 
SCHOPENHAUER: Sim, lembro-me. 
MEGERA: Sabes que o meu relacionamento contigo sempre foi problemático, mas no fundo não 

 
SCHOPENHAUER: Sim, sofri. 
MEGERA: Tenho que ir! 
SCHOPENHAUER: Não esquece de convidar a Vontade para fazer-me uma visita. 
MEGERA: Não esquecerei. (Madame megera retira-se da cela onde o filho está preso). 
 
                                                            O DIA DO JULGAMENTO 
 
SADE: Hoje é o dia do julgamento de Schopenhauer. 
MOZART: Sim, um dia bastante melancólico pro filósofo. 
SADE: A Vontade fez de tudo para resgatar as crianças e ajudar Schopenhauer, mas não conseguiu. 
MOZART: Fiquei sabendo que foi Hegel quem praticou essa crueldade contra a Vontade e 
Schopenhauer. 
SADE: Alguém se aproxima! 
MOZART: Será que é Schopenhauer? 
SADE: Ainda não sei. 
MOZART: Conseguiu fugir? 
SADE; Não sabemos se é Arthur. 
MOZART: Penso que sim. 

 
MOZART: Sade, que loucura! 
SADE: Fala, Mozart, o que há. 
MOZART: Eu não acredito! Eu não acredito!  
SADE: Não acreditas em quê? 
MOZART: É... 
SADE: Fala, Mozart? 
MOZART: Madame Schopenhauer! 
SADE: Madame Schopenhauer? 
MOZART: Sim, ela mesma. 
SADE: O que faz aqui? 
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MOZART: Logo saberemos. 
SADE: Será que veio para nos pedir apoio para a condenação de Schopenhauer? 
MOZART: É provável. Depois de três disparos contra o seu corpo, não hesitará em prejudicar o 
filho que já está praticamente na escuridão tumular. 
SADE; É verdade, Mozart.  
MEGERA: Boa tarde! 
SADE: Boa tarde, mas o que desejas, madame Schopenhauer? 
MEGERA: Vim falar com a Vontade. 
SADE: Mozart, por favor, chama a Vontade. 
MOZART: Pois não, Sade. (Mozart retira-se para chamar a Vontade). 
VONTADE: Boa tarde, madame Schopenhauer! 
MEGERA: Boa tarde, Vontade. 
VONTADE: Está chegando a hora do julgamento de Schopenhauer. 
MEGERA: Sim, está. 
VONTADE: Mas, o que vieste fazer aqui? 
MEGERA: Vim te trazer um recado de Schopenhauer. 
VONTADE: Esteve com ele? 
MEGERA: Sim, estive. 
VONTADE: Quis dialogar contigo? 

 
VONTADE: Que recado trazes de Schopenhauer? 
MEGERA: Quer dialogar contigo. Vou logo te adiantando que já contei pra Schopenhauer tudo o 
que aconteceu com a sua filosofia, e sobre o seu principal carrasco em toda essa Odisséia. 
VONTADE: Como ficou? 
MEGERA: Está praticamente louco na prisão. 
VONTADE: Tenho que visitá-lo. 
MEGERA: Está aguardando a tua visita. Boa sorte! 
VONTADE: Agradeço! 
  
                                                           NO PRESÍDIO 
 
CARCEREIRO: O que desejas? 
VONTADE: Vim fazer uma última visita ao filósofo Arthur Schopenhauer. 
CARCEREIRO: Não pode receber visita, pois hoje é o dia do seu julgamento. 
VONTADE: Deixa-me falar com ele por alguns minutos. (A Vontade desesperada). 
CARCEIRO: Sê breve! 
VONTADE: Só alguns minutos. (A Vontade é conduzida até a prisão do filósofo). 
CARCEREIRO: Tens visita. (A Vontade entra). 
VONTADE: Como estás Arthur? 
SCHOPENHAUER: A megera já te contou tudo? 
VONTADE: Sim, contou. Mas o que queres de mim quase na hora do teu julgamento? 
SCHOPENHAUER: Preciso de um grande favor, Vontade? 
VONTADE: Já está quase na hora do teu julgamento, diz-me que favor poderei te fazer? 
SCHOPENHAUER: Se quiseres, poderás fazê-lo. 
VONTADE: Diz-me, o que queres? 
SCHOPENHAUER: Hegel arruinou com a minha filosofia, e com a minha vida. 
VONTADE: Eu sei, inclusive, estive em todos os debates tentando me impor como Vontade para 
evitar tudo isso que está acontecendo. 
SCHOPENHAUER: Eu sei! 
VONTADE: Fala logo o que queres, pois o tempo da visita está chegando ao fim. 
SCHOPENHAUER: Tira-me daqui, Vontade. 
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VONTADE: Como, Arthur? Como poderá fugir? 
SCHOPENHAUER: Sabes que és o fundamento do Véu de Maia. 
VONTADE: Continua. 
SCHOPENHAUER: Poderás usá-lo contra os policiais e livrar-me daqui. 
VONTADE: Estás mesmo louco, Arthur. 

 
VONTADE: Mesmo que use o Véu de Maia para te livrar da prisão, depois serás capturado 
novamente. 
SCHOPENHAUER: Não importa Vontade, o que não quero é ser julgado agora. 
VONTADE: Tens algum motivo em especial? 
SCHOPENHAUER: Nenhum em especial. 
VONTADE: Vou te livrar da prisão, mas antes quero te revelar algumas experiências que ocorreram 
na Odisséia. 
SCHOPENHAUER: Fala! 
VONTADE: Aquelas cenas entre Lúcifer, Jesus Cristo, a Virgem Maria, Eu, a megera, enfim, todos 
aqueles personagens e suas experiências, não existiram, era apenas um desejo de Sade brincar com 
os teus valores. 
SCHOPENHAUER: Fico mais tranqüilo em saber que não contradisse a minha filosofia. 
VONTADE: Prepara-te que sairás agora. O Véu de Maia iludiu o carcereiro, não perde tempo, 
Arthur, foge! Foge! Foge! Rápido! 
SCHOPENHAUER: Encontrar-nos-emos no próximo eterno retorno. 
VONTADE: Vai! Vai! Vai!  
 
                                              INFORMAÇÃO TELEVISIVA PLANETÁRIA 
 
                      
julgamento. A polícia do planeta inteiro está em busca de capturá-lo, a polícia acha que ele fugiu 
para a floresta, pois naquele local o filósofo estava vivendo uma dolorosa Odisséia. A qualquer 
instante voltaremos a informar. 
 
SADE: Que Schopenhauer louco! Fugiu! 
MOZART: Quem o ajudou? 
VONTADE: Eu ajudei Schopenhauer a fugir. 
SADE: A Vontade também enlouqueceu.  
VONTADE: Não, não enlouqueci! 
SADE: Para onde fugiu? 

 
MOZART: Quem sabe, para a floresta! 
SADE: Não sei se fugiria para a floresta novamente, pois foi lá onde viveu muitas experiências 
dolorosas. 
MOZART: Mas talvez lá a polícia não o encontre, conhece aquilo mais que ninguém. 
SADE: Tens razão, Mozart, se Schopenhauer não aparecer mais, ficarei cuidando do Atma. 
MOZART: Faze isso, Sade. 
SADE: Farei. 
MOZART: Madame megera está retornando. (Madame megera chega). 
MEGERA: Que Arthur louco, Sade, fugiu. 
SADE: Sim, assisti à notícia. 
MEGERA: Será que o prenderão novamente? 
VONTADE: Sinto que nunca mais verão o filósofo Arthur Schopenhauer. 
MEGERA: Será? 
VONTADE: É provável. Ninguém sofreu mais que Arthur Schopenhauer, não é justo que morra 
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MEGERA: Não, não é justo. Hoje compreendo bem Arthur e o seu difícil temperamento. 
SADE: Não sei se o que estou sentindo tem algum fundamento. 
MEGERA: O que estás pensando? 
SADE: Deixa pra lá, não tem nenhuma pertinência. 
MEGERA: Fala Sade. 
SADE: É apenas um sentimento. 
MEGERA: Mesmo assim desejo saber o que estás sentindo. 
VONTADE: Fala, Sade! 
SADE: O que estou sentindo é impossível de acontecer. 
VONTADE: Por que, Sade? 
SADE: O que estou sentindo se for real, será a realização do maior desejo de Schopenhauer. 
VONTADE: Schopenhauer ficará livre? 
SADE: Ficará livre para sempre. 
MEGERA: Eu sabia que nem tudo estava perdido para Arthurzinho. 
SADE: Claro que não. 
MOZART: Criarei uma sinfonia expressando esse sentimento, Sade. 
SADE: Então senta ao piano e começa logo a criar uma terrível e pesadíssima marcha fúnebre, pois 
sinto que Schopenhauer está a procura de Hegel para se vingar. 
VONTADE: Que loucura, Sade. Tens razão, não me disse nada na prisão, mas senti que 
Schopenhauer faria algo. Estava bastante esquisito. 
MEGERA: E agora? 
SADE: Teremos, com certeza, enterramento! Mozart, prepara uma marcha fúnebre de descida, igual 
aquela que quase me fez descer na escuridão de Maia. 
MOZART: Vou preparar imediatamente a partitura. Rirão da cara de Hegel no caixão? 
SADE: Darei profundíssimas gargalhadas. 
VONTADE: Os dois já assassinaram Hegel antes de Schopenhauer. (A Vontade ironizante). 
MOZART: Estamos comemorando. Hegel não escapará à fúria de Schopenhauer. 
MEGERA: Arthur sempre me odiou, mas nunca odiou alguém mais do que Hegel, mas talvez não o 
mate. 
VONTADE: Vontade ele tem em demasia. 
MEGERA: É verdade. 

Hegel de  
MOZART: Hegel proporá um diálogo, sabe da fúria de Schopenhauer. 
SADE: Podemos está pensando que acontecerá algo e, no entanto, poderá acontecer que nada disso 
se realize, e que os dois cheguem a um acordo, afinal são dois clássicos filósofos. 
MOZART: Tens razão, mas estarei com o piano preparado. 
SADE: As gargalhadas também estarão preparadas para o possível funeral. 
MEGERA: Arthur foi bastante discriminado culturalmente, inclusive, por mim, disso não posso 
negar. 
SADE: As cadeias se abrem novamente! 
 
                                                     INFORMAÇÃO TELEVISIVA 
 
              O filósofo Arthur Schopenhauer foi visto há poucos instantes numa aldeia a poucos 

e dirigiu para lá e quando 
chegou ao local, o filósofo já havia fugido. A qualquer momento, voltaremos a informar. 
 
SADE: Essa aldeia é bastante distante. 
MOZART: Sim. Não foi a procura de Hegel, está realmente fugindo. 
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SADE: Sim, está. 
 
                    
                                DOMINGO 17h40min HORÁRIO DO JULGAMENTO 
 
  
         Hegel dirige-se para a universidade onde leciona, em busca de um manuscrito que havia 
esquecido na sexta feira, e ao entrar em sua sala... 
 
SCHOPENHAUER: Que horário macabro! Domingo à tarde 17h40min. Um excelente horário para 
um possível crepúsculo. 
HEGEL: Schopenhauer! O que fazes aqui? (Hegel assustadíssimo). 
SCHOPENHAUER: Vim fazer uma visita ao filósofo do absoluto, ou seja, o filósofo oficial do 
processo e do Estado. 
HEGEL: Que queres, Schopenhauer? (Hegel mais assustado ainda). 
SCHOPENHAUER: Brincar de dialética erística.  
HEGEL: Não fui eu quem levou o teu programa filosófico à derrocada. 
SCHOPENHAUER: E por acaso estou te acusando, filósofo da contradição? 
HEGEL: Foi a Vontade quem armou a tua catástrofe. 
SCHOPENHAUER: Calma Hegel, vim apenas dialogar, por que estás tão espantado? 
HEGEL: Fugiste da polícia quase na hora do julgamento. 
SCHOPENHAUER: São 17h40min. Horário previsto para o início do julgamento. Quem disse que 
não haverá julgamento? 
HEGEL: Deverias está lá. 
SCHOPENHAUER: O julgamento será aqui. 
HEGEL: Que queres? 
SCHOPENHAUER: Já disse: dialogar. 
HEGEL: Não fui eu quem te entregou à polícia após ter disparado três tiros contra a tua própria 
mãe. 
SCHOPENHAUER: E por acaso estou te acusando novamente, filósofo da totalidade. 
HEGEL: Foi a Vontade quem te denunciou. 

 
HEGEL: A tua mãe também mereceu os disparos, foi ela quem me convidou à floresta para te fazer 
sofrer na Odisséia.  
SCHOPENHAUER: Queres discutir filosofia, filósofo das mediações? 
HEGEL: Não. Quero que te entregues à polícia para seres julgado. 
SCHOPENHAUER: Julgado pelo o quê? 
HEGEL: Pelo crime que cometeste. 
SCHOPENHAUER: Há! O crime contra as crianças, não é isso? (Schopenhauer ironizante) 
HEGEL: Sim, o crime contra milhares de crianças que praticaram o suicídio como decorrência do 
teu programa filosófico. 
SCHOPENHAUER: Alguém tentou resgatar as crianças do crepúsculo? Houve discussões e debates 
sobre essa possibilidade? 
HEGEL: Nenhuma discussão, nenhum debate, todos estavam contra ti e principalmente a Vontade 
toda poderosa. (Hegel mentindo para sobreviver). 
SCHOPENHAUER: Quer dizer que todo o Estado se organizou para que as crianças não fossem 
resgatadas? 
HEGEL: Não foi assim. Ainda tentei com o Poder que tenho, ajudar o teu programa filosófico, junto 
com a minha dialética, tentar uma superação das contradições vividas pelas crianças, mas a Vontade 
interveio e ganhou por um voto. 
SCHOPENHAUER: Quer dizer que houve votação? 
HEGEL: Claro. Num Estado democrático qualquer decisão passa por votação. 
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SCHOPENHAUER: Não falaste agora há pouco que não houve discussões e nem debates, e que a 
Vontade foi o grande verdugo contra o meu programa? 
HEGEL: Desculpe, houve sim, mas o que tenho a te dizer é que sempre nos odiamos, mas nunca 
tentei impor o Poder que tenho dentro do Estado para negar a tua filosofia. 
SCHOPENHAUER: Que Vontade cruel! Disse-me que foste tu quem mais lutou a favor do 
crepúsculo de minha filosofia. 
HEGEL: A Vontade e a tua mãe foram os teus maiores verdugos. 
SCHOPENHAUER: É por isso que ela mereceu três tiros, não é isso Hegel? (Schopenhauer 
ironizante). 
HEGEL: Tens razão, filósofo da resignação. 
SCHOPENHAUER: Nietzsche falou da filosofia a golpes de martelo. Já ouviste falar da filosofia a 
golpes de facão? 
HEGEL; Não. Que queres dizer? 
SCHOPENHAUER: Que defendo hoje a filosofia a golpes de facão. Qual a sensação que tens num 
domingo como esse; sombrio, nebuloso, com tempestades e ventos rasgando os céus, trovões 
assustando o Deus Júpiter? 
HEGEL: Um dia triste para um julgamento. 
SCHOPENHAUER: Tristíssimo! Tristíssimo. 
HEGEL: Vim aqui para pegar um manuscrito que será publicado daqui a alguns dias. 
SCHOPENHAUER: Verás essa publicação em vida? 
HEGEL: Dar-te-ei o primeiro exemplar, inclusive, estou pensando em colocar o teu pensamento 
como um momento dentro de minha história da filosofia. 
SCHOPENHAUER: Não achas que é muito tarde, filósofo da unidade contraditória? 
HEGEL: Por que não te entregas, Schopenhauer, tenho muita influência no Estado? 
SCHOPENHAUER: Nunca serei preso. Desejas conhecer a alcova da eternidade? 
HEGEL: Não entendi. 
SCHOPENHAUER: É apenas uma terminologia que criamos na Odisséia. 
HEGEL: Como entraste aqui na universidade? 
SCHOPENHAUER: Quando fugi da aldeia que estava escondido, vim direto para cá, pulei o muro 
e me escondi nessa sala. 
HEGEL: Deixei a porta aberta na sexta-feira. 
SCHOPENHAUER: Achei que estavas me esperando. 
HEGEL: És um clássico filósofo, Schopenhauer! 

 
HEGEL: Briguei bastante nas discussões que travamos sobre a possibilidade de resgatar o teu 
programa. 
SCHOPENHAUER: Já falaste sobre isso. 
HEGEL: Que queres, Schopenhauer? 
SCHOPENHAUER: Fazer-te viajar pelo processo, passando por todas as mediações e contradições, 
até atingir o saber absoluto. Queres fazer uma viagem lógica a partir da filosofia do facão, Hegel? 
HEGEL: Estás com um comportamento bastante esquisito. 
SCHOPENHAUER: Sempre fui esquisito! 
HEGEL: Tenho de ir, vim apenas buscar esse manuscrito. 
SCHOIPENHAUER: Deve ser um profundíssimo clássico, não é? 
HEGEL: Sim, um dos melhores que escrevi. Queres que faça uma exposição geral do manuscrito? 
SCHOPENHAUER: Conheço bem a tua lógica. 
HEGEL: Tem uma disciplina de estética que está sem professor, se quiseres, procura-me na 
segunda-feira para assumi-la. 
SCHOPENHAUER: Queres dizer que se eu aceitar, os alunos assistirão às aulas no presídio? 
HEGEL: Lecionarás na universidade. 
SCHOPENHAUER: És dono do Estado? 
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HEGEL: Apenas tenho influência. 
SCHOPENHAUER: Maldito! Maldito! Maldito! (Schopenhauer enlouqueceu literalmente). 
HEGEL: Calma, Schopenhauer! Calma. (Hegel assombradíssimo). 
SCHOPENHAUER: Sempre me detestou e me prejudicou maldito. Jogou toda a culpa na Vontade 
como se ela fosse o meu grande algoz. Morrerás, Hegel. (Schopenhauer gritando). 
HEGEL: Não Schopenhauer, vamos negociar! (Hegel se ajoelha diante de Schopenhauer) 
SCHOPENHAUER: Negociar, Hegel, não é tarde demais? 
HEGEL: Irei ao julgamento para te defender. 
SCHOPENHAUER: Conhecerás agora a filosofia a golpes de facão. (Schopenhauer enlouquecido) 
HEGEL: Baixa o facão, Schopenhauer! (Hegel desesperadíssimo)  
SCHOPENHAUER: Toma maldito! Toma maldito. 
HEGEL: Pára, Schopenhauer! Pára! 
SCHOPENHAUER: Pela invenção do processo, toma! Pela mentira da contradição, toma! Pela 
mentira da unidade, da totalidade, da superação e da liberdade no Estado, toma! (Schopenhauer com 
o corpo coberto de sangue) 
 
                    (Hegel ao chão com o corpo quase esquartejado) 
 
           Na segunda-feira o corpo de Hegel é visto por seus alunos de filosofia. Todos em pânico, 
comunicam à polícia o acontecido 
 
                                
                                                   DIA DO FUNERAL DE HEGEL 
 
SADE: Mozart, será que criaram uma oração fúnebre para Hegel? 
MOZART: Creio que não. Estão todos abalados com a morte do filósofo. 
VONTADE: Onde estará Schopenhauer? 

diluição de todos os 
sofrimentos que já viveu em vida. Schopenhauer sente-se livre agora. 
MEGERA: Tens razão, Sade. 
MOZART: Todos os filósofos estão presentes? 
SADE: Estou vendo Schiller, Kant, Schilegel, Bacon, Descartes, Marx, Adorno... 
MOZART: Sade, o interessante é que convidamos Adorno para participar da Odisséia e não veio, 
mas veio para o enterramento do filósofo, Hegel. 
SADE: Eu convidei! Mas deixa isso pra lá, hoje é um dia triste. 
VONTADE: Não te aproximarás dos outros filósofos? 
SADE: Após tudo que aconteceu, prefiro acompanhar de longe. O funeral está próximo de sair pelas 
ruas da ilusão. E a marcha fúnebre, Mozart? 
MOZART: Ficará apenas na idéia! 
SADE: A Odisséia acabou e Hegel está morto. 
MOZART: Eu não acredito! Eu não acredito! (Mozart espantadíssimo). 
SADE: Fala Mozart, o que há? 
MOZART: Não pode ser verdade. 
SADE: Fala logo, Mozart, o que estás vendo? 
VONTADE: O que vês Mozart? 
MOZART: Eu não acredito! Eu não acredito! (Mozart assustadíssimo) 
SADE: Fala de uma vez por todas, Mozart, o que vês? 
MOZART: Ali, por entre os galhos daquelas frondosas árvores! 
SADE: Não pode ser! Não pode ser! Não pode! (Todos assustados). 
VONTADE: Fala, Sade, o que vêem? 
SADE: Olha tu mesma, Vontade, ali! 
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VONTADE: Que loucura! Que loucura! 
MEGERA: É Arthur! É Arthur!     
VONTADE: Fala baixo, megera! 
MEGERA: Assassinou Hegel e mesmo assim veio para o seu funeral. 
VONTADE; Quis certificar-se de que Hegel está realmente morto. 
MEGERA: No estado em que deixou o corpo de Hegel, ainda tens dúvidas? 
VONTADE: Então veio sentir de perto o prazer de tê-lo assassinado brutalmente. Queres falar com 
ele, madame Schopenhauer? 
MEGERA: Ninguém poderá saber que Arthur está aqui. 
SADE: Como olha para o morto com um olhar de quem atingiu a felicidade! 
MEGERA: Artur está louco! 
SADE: O funeral está começando a sair pelas ruas de Maia! Não acompanharemos? 
MOZART: Sim, acompanharemos. 
SCHOPENHAUER: Ha! Ha! Ha! 
                         
(Schopenhauer acompanha o funeral com um disfarce, e não pára de gargalhar um só segundo pela 
morte do filósofo que para ele foi o seu implacável verdugo). 
SCHOPENHAUER: Agradeço profundamente o autor dessa Odisséia, por ter permitido me vingar 
do homem que mais odiei em vida e continuarei a odiar em morte. Pela literatura o assassinei, pela 

i. Agradeço pela vingança literária. Agradeço profundamente! Vamos Atma! Ha! 
Ha! Ha! 
 

 

 

 

 

 


