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“A música é um exercício oculto de filosofia, no qual a mente não sabe que está filosofando”. 

Arthur Schopenhauer 



 
 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho é o resultado de uma investigação sobre a metafísica da música que 

Schopenhauer desenvolve a partir de um paralelismo entre as ideias e a música. Tencionamos, 

com esta pesquisa, mostrar a magnitude da música para o pensamento schopenhaueriano – uma 

magnitude evidenciada, pelo filósofo, a partir do efeito imediato e mais poderoso que tal arte é 

capaz de exercer sobre o íntimo do ser humano. No entanto, tendo em vista uma explanação 

mais adequada, o texto foi divido em duas partes, onde primeiramente apresentamos as relações 

entre a teoria do conhecimento schopenhaueriana e sua filosofia da arte e, posteriormente, o 

desenvolvimento de sua metafísica da música. Sendo assim, no primeiro capítulo, são 

explicitadas as distinções entre ideia e fenômeno, assim como as implicações estabelecidas pelo 

filósofo alemão entre ideia e arte. E, no segundo, elucidamos propriamente o desenvolvimento 

do paralelismo schopenhaueriano entre a música e as ideias, e por que o autor alemão considera 

a música uma linguagem universal e a elege como a arte soberana. 

 

Palavras-chave: Schopenhauer, música, metafísica, ideia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present work is the result of an investigation on the metaphysics of music that 

Schopenhauer develops from a parallelism between ideas and music. We intend, with this 

research, to show the magnitude of music for Schopenhauer's thought - a magnitude evidenced 

by the philosopher, from the immediate and most powerful effect that such art is capable of 

exerting on the intimate of the human being. However, for a more adequate explanation, the 

text was divided into two parts, where we first present the relations between Schopenhauer's 

theory of knowledge and his philosophy of art and, later, the development of his metaphysics 

of music. Thus, in the first chapter, the distinctions between idea and phenomenon are 

explained, as well as the implications established by the German philosopher between idea and 

art. And in the second, we properly elucidate the development of the schopenhauerian 

parallelism between music and ideas, and why the German author considers music a universal 

language and elects it as the sovereign art. 

 

Keywords: Schopenhauer, music, metaphysics, idea. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nenhuma outra arte faz efeito tão imediato e profundo sobre o homem, já que 

nenhuma outra nos permite conhecer tão profunda e imediatamente a essência 

verdadeira do mundo. [...] Durante a audição de uma grande música, cada um sente 

de maneira nítida o que vale no todo, ou antes o que poderia valer. 

(SCHOPENHAUER, 2003, p.240). 

 

Ora, já que é a mesma Vontade que se objetiva tanto nas Ideias quanto na música, 

embora de maneira bem diferente em cada uma delas, deve haver entre música e Ideias 

não uma semelhança imediata, mas um paralelismo, uma analogia, cujo fenômeno na 

pluralidade e imperfeição é o mundo visível (SCHOPENHAUER, 2005, p.339).  

 

Por que a música é uma arte superior às outras? O que seria o paralelismo entre as ideias 

(platônicas) e a música? Eis as duas questões que norteiam a nossa leitura do último capítulo 

da Metafísica do belo de Schopenhauer e do final do “Livro terceiro” de sua magna obra O 

mundo como vontade e representação. O entrelaçamento dessas duas teses schopenhauerianas 

é o grande esteio deste trabalho, onde demonstraremos como a resposta da primeira pergunta 

está diretamente relacionada à resposta da segunda. No entanto, antes da elaboração do 

argumento que elucidará propriamente esses problemas, outras questões serão destrinchadas 

pela pesquisa: O que seriam as ideias? Há alguma relação entre as ideias e a música? O que 

diferencia a música das outras artes? 

 

Em linhas gerais, a filosofia schopenhaueriana divide o mundo em dois lados: o mundo 

como vontade e o mundo como representação. A vontade do mundo é a sua essência, já a 

representação é uma objetivação dessa essência do mundo, ou seja, é o modo pelo qual o mundo 

é conhecido por nós. Não obstante, a metafísica schopenhaueriana apresenta dois modos de 

representação do mundo: um subordinado ao princípio de razão – o conhecimento racional – e 

outro alheio a esse princípio – o conhecimento estético. O primeiro é o modo de conhecimento 

dos fenômenos, das coisas em sua aparência, ou seja, das objetivações mediatas da vontade do 

mundo. O segundo, por outro lado, é o modo de conhecimento das ideias, das coisas em sua 

essência, isto é, das objetivações imediatas da vontade do mundo. No sistema 

schopenhaueriano, é a arte a atividade humana primordialmente capaz de produzir um 

conhecimento das ideias, ou seja, que se aproxima mais do mundo como vontade. A ciência, ao 

contrário, permanece restrita a condições causais e espaço-temporais; embora de grande 
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utilidade na vida cotidiana, não logramos por meio dela capturar a essência das coisas, para 

além de suas manifestações fenomenais. Vê-se, desse modo, a indissociável ligação entre 

filosofia da arte e teoria do conhecimento no pensamento de Schopenhauer.  

Diante disso, são prioritariamente as bases e implicações do conhecimento estético que 

ocupam Schopenhauer no livro III de O mundo como vontade e representação (1818), bem 

como na Metafísica do belo, conjunto de preleções apresentadas em 1820 na Universidade de 

Berlim. E é na parte final desses textos que se discute mais especificamente o caso da música, 

eleita a arte soberana, cujo efeito sobre o íntimo do homem é mais poderoso do que o de todas 

as outras artes. Segundo o autor, esse efeito decorre do fato de que a música é a única arte capaz 

de reproduzir imediatamente a essência do mundo: 

 

A música é a exposição da essência íntima, do Em-si do mundo num único estofo, em 

meros tons, com a maior determinidade e verdade; a essência essa que nós, em virtude 

de sua exteriorização mais clara, pensamos pelo conceito de Vontade 

(SCHOPENHAUER, 2003, p.238). 

 

De acordo com a filosofia schopenhaueriana, todas as artes são exposições das ideias, 

exceto a música, pois esta é uma cópia da própria vontade do mundo, ou seja, enquanto a música 

é uma objetivação imediata da vontade do mundo, as outras artes são objetivações mediatas, já 

que são mediadas pelas ideias. Dessa forma, tanto as ideias quanto a música apresentam uma 

relação direta com a vontade do mundo, ou seja, com a coisa-em-si. E é devido a essa relação 

direta com a vontade do mundo que Schopenhauer estabelece um paralelismo entre as ideias e 

a música. 

A relação imediata da música com a essência do mundo é um dos aspectos que 

distinguem a música das outras artes, tornando-a assim análoga às ideias. No entanto, a vontade 

do mundo não se objetiva nas ideias do mesmo modo que se objetiva na música, essa 

objetivação é somente análoga. Por isso, Schopenhauer estabelece um paralelismo entre as 

ideias e a música, apresentando uma analogia entre os graus da ideia e as vozes da harmonia 

musical. Por exemplo, enquanto o baixo – a voz mais grave da harmonia musical – corresponde 

à massa planetária, as demais vozes da harmonia correspondem às organizações orgânicas do 

mundo. 

Diante disso, tencionamos, com esta pesquisa, mostrar a magnitude da música para o 

pensamento schopenhaueriano. Uma magnitude justificada pelo filósofo a partir da relação 
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imediata da música com a essência do mundo e a partir do efeito poderoso e imediato que tal 

arte é capaz de exercer sobre o íntimo do ser humano.  

Entretanto, em vista de uma explanação adequada, este trabalho elucidará, em primeiro 

lugar, a interpretação schopenhaueriana das ideias platônicas, para depois então explicar 

propriamente o que é e como se dá o paralelismo entre as ideias e a música. Sendo assim, serão 

explicitados, ao longo do primeiro capítulo “O mundo schopenhaueriano e sua filosofia da 

arte”, os aspectos fundamentais da teoria do conhecimento schopenhaueriana e as principais 

teses de sua filosofia da arte. Serão apresentadas, nessa etapa, as considerações de 

Schopenhauer acerca do mundo, explicitando desde a distinção entre ideia e fenômeno, como 

demonstrando as implicações estabelecidas pelo filósofo alemão entre ideia e arte.  

Por fim, no segundo capítulo “O paralelismo entre as ideias e a música”, será 

apresentado, como sugere o título, o desenvolvimento do paralelismo schopenhaueriano entre 

as vozes da harmonia e os graus das ideias, assim como as implicações inerentes a essa analogia. 

É nessa etapa, portanto, que elucidaremos como e por que Schopenhauer considera a música 

uma linguagem universal e a arte soberana. 
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CAPÍTULO 1: O MUNDO SCHOPENHAUERIANO E SUA FILOSOFIA DA ARTE 
 

Consideramos primeiro o mundo como mera representação, objeto do sujeito. Em 

seguida, complementamos essa consideração mediante o conhecimento do outro lado 

do mundo, que encontramos na Vontade. Esta se mostrou como aquilo que o mundo 

ainda é além da representação, ou seja, como a coisa-em-si. Em conformidade com 

isso, nomeamos o mundo visto como representação, tanto no todo quanto em suas 

partes, objetidade [Objektität] da Vontade (SCHOPENHAUER, 2003, p. 29). 
 

Schopenhauer concebe o mundo [Welt] sob duas perspectivas: o mundo como vontade 

[Wille] e como representação [Vorstellung]. A vontade do mundo é a sua essência, é o em-si do 

mundo, já a representação é a objetivação da vontade do mundo, é o mundo enquanto objeto 

para o sujeito, ou seja, é o modo pelo qual nós o conhecemos. No entanto, há dois modos de 

representação do mundo: um submetido ao princípio de razão – conhecimento racional – e outro 

independente desse princípio – conhecimento estético. O primeiro modo de representação é 

respaldado pelas formas a priori do conhecimento: espaço, tempo e causalidade; ou seja, um 

modo de conhecimento dos objetos do mundo em sua condição fenomênica. Em outras 

palavras, é um modo pelo qual o sujeito conhece os objetos por sua aparência e não como eles 

são em si mesmos. O segundo é o modo pelo qual se dá o conhecimento cristalino das coisas; 

ou seja, um conhecimento feito pela apreensão das ideias (platônicas) – os arquétipos eternos 

das coisas fenomênicas – às quais se tem acesso por contemplação estética, as quais são, 

segundo Schopenhauer, preponderantemente apreendidas através da arte. 

 

 

As representações do mundo: o fenômeno e a ideia 

 

 

As representações do mundo são, segundo Schopenhauer, objetivações da vontade do 

mundo, objetivações da coisa-em-si, ou seja, as representações são modos pelos quais eu sujeito 

tomo o mundo como objeto de conhecimento, e, por isso, “o mundo é minha representação” 

(SCHOPENHAUER, 2005, p.43). 

O mundo visível é o mundo dos fenômenos, das coisas aparentes, dos objetos 

particulares. Esse mundo fenomênico é uma objetidade [Objektität] da essência do mundo 

submetida às condições de tempo, espaço e causalidade. O fenômeno é uma objetivação 

mediata da vontade do mundo, pois é uma objetivação mediada pela ideia. E enquanto os 
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fenômenos são uma multiplicidade de corpos que nascem e morrem, as ideias são as formas e 

propriedades originárias e imutáveis dessas coisas particulares e efêmeras.  

 

De cada espécie de árvore veem-se múltiplas figuras, cada indivíduo cresceu de modo 

diferente; mas a figura é inessencial, apenas o caráter da espécie é essencial e exprime 

a ideia. Da mesma maneira, cada cavalo parece bem diferente do outro, mas essa 

diversidade concerne apenas ao fenômeno (SCHOPENHAUER, 2003, p. 52). 
 

A ideia [Idee], embora também seja uma representação da coisa-em-si, é uma objetidade 

que está além das formas da racionalidade, mas que conserva a forma primeira e mais universal, 

a da representação em geral, a de ser-objeto para um sujeito. A ideia é o arquétipo eterno, um 

modelo essencial para uma espécie de inúmeros indivíduos perecíveis. Ou nas próprias palavras 

do filósofo alemão, “todas as ideias se expõem em inúmeros indivíduos e fenômenos. Elas estão 

para estes como modelos para suas cópias” (SCHOPENHAUER, 2003, p. 30). 

A ideia é a essência una de cada espécie de coisas, a qual se apresenta como uma 

pluralidade heterogênea quando turvada pelo princípio de razão. A ideia representa o que algo 

é verdadeiramente; já o fenômeno representa o que algo vem-a-ser quando submetido às 

condições de espaço, tempo e causalidade. A ideia é, portanto, a objetivação imediata da coisa-

em-si e, por conseguinte, a objetidade mais adequada do em-si do mundo; enquanto que o 

fenômeno é apenas uma objetivação da coisa-em-si mediada pela ideia, é somente uma 

objetidade imperfeita da essência do mundo.  

A objetivação da vontade do mundo tem, conforme a filosofia schopenhaueriana, 

diversos graus determinados1, ou seja, a essência do mundo, ao expor-se como objeto, aparece 

gradualmente na representação com crescente nitidez e completude. Os graus mais baixos dessa 

objetivação da coisa-em-si são representações da natureza inorgânica, a massa planetária. Os 

graus intermediários são representações do reino vegetal e do reino animal. E, por fim, o grau 

mais elevado de todos é a representação da vida do homem.  

No entanto, as ideias, sendo os graus imediatos e mais perfeitos de objetivação do em-

si do mundo, não podem ser apreendidas segundo o princípio de razão, pois “a ideia 

                                                           
1 Embora ideia e fenômeno sejam representações distintas da vontade do mundo, tanto a ideia quanto o fenômeno 

são objetidades da coisa-em-si, ou seja, ambos são o mundo enquanto objeto. Ademais, a objetivação da vontade 

do mundo ocorre em graus determinados, ou seja, a essência do mundo se torna objeto gradualmente, cada vez 

mais nítido e completo; e tal aparição gradual da vontade na representação dá-se tanto na ideia quanto no 

fenômeno. No entanto, os graus da ideia são objetivações imediatas e perfeitas da vontade do mundo, enquanto 

que os graus do fenômeno são meras objetivações imperfeitas e mediatas da vontade do mundo.   
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simplesmente se despiu das formas subordinadas do fenômeno concebidas sob o princípio de 

razão; ou, antes, ainda não entrou em tais formas” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 242). Em 

outras palavras, a ideia é a coisa-em-si assim que se tornou objeto, mas que ainda não entrou 

no espaço, no tempo e na causalidade. Além disso, o princípio de razão é o modo pelo qual o 

sujeito, enquanto indivíduo, conhece as coisas, e as ideias, por seu turno, estão fora da esfera 

de conhecimento do indivíduo. Desse modo, para que as ideias se tornem objeto de 

conhecimento, é necessária a ocorrência da supressão da individualidade no sujeito 

cognoscente, ou seja, Schopenhauer ressalta que é imprescindível que o sujeito se torne puro 

sujeito do conhecer, despido de todos os interesses volitivos.  

“Visto que, como indivíduos, não temos nenhum outro conhecimento senão o submetido 

ao princípio de razão” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 242), a suspensão da servidão do intelecto 

em relação à vontade individual permite ao sujeito uma contemplação do mundo, uma 

apreensão das ideias. E esse modo de consideração das coisas, liberto da individualidade e 

independente da racionalidade, é justamente aquele pertinente à arte. A arte é, portanto, esse 

modo de conhecimento que considera unicamente o essencial propriamente do mundo. É 

através da arte que o homem comum pode apreender as ideias. 

 

O sujeito puro do conhecimento 

  

Só quando [...] um indivíduo que conhece se eleva a puro sujeito do conhecer, e 

precisamente por aí um objeto considerado se eleva à ideia de sua espécie, é que 

aparece por inteiro, puramente, o mundo como representação; ocorre a objetivação 

perfeita da Vontade (SCHOPENHAUER, 2003, p. 52). 
 

O conhecimento das ideias, conforme a filosofia schopenhaueriana, depende de uma 

mudança prévia no sujeito cognoscente. É necessário que o sujeito liberte-se da servidão da 

vontade, é imprescindível que ele deixe de ser indivíduo e cesse o conhecimento das coisas a 

partir do princípio de razão. É desse modo que o sujeito torna-se puro, capaz de intuir 

esteticamente as coisas. Esse puro sujeito do conhecer é capaz de repousar e absorver-se numa 

fixa contemplação do objeto, conhecendo-o de modo livre de qualquer relação com outros 

objetos. 
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Segundo Schopenhauer, a intuição estética faz com que o sujeito desvencilhe-se do 

pensamento abstrato, e que os conceitos da razão distanciem-se momentaneamente de sua 

consciência. Através dessa intuição sensível, o sujeito destitui-se do querer, afasta-se de sua 

volição individual, permitindo-se, com isso, uma contemplação do objeto completamente 

desinteressada. Sendo assim, o sujeito puro do conhecer devota-se integralmente à intuição 

estética, e a sua consciência é plenamente tomada por uma tranquila contemplação do objeto. 

Esse sujeito perde-se por inteiro no objeto, não havendo mais individualidade. O sujeito puro 

do conhecer, numa disposição plenamente objetiva, isenta-se totalmente das relações com sua 

vontade individual, ao passo que o objeto contemplado aparece-lhe completamente isento das 

relações com coisas exteriores. O que é conhecido aqui, portanto, não é mais o fenômeno, mas 

a ideia: “em tal contemplação, de um só golpe a coisa particular se torna ideia de sua espécie e 

o indivíduo que intui se torna puro sujeito do conhecer” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 247). 

Quando um sujeito, enquanto indivíduo, conhece algo, ele só é capaz de conhecer a 

coisa particular e efêmera, e tal coisa só é conhecida pelo indivíduo num determinado lugar, 

num dado momento e sendo pertencente a uma cadeia de causas e efeitos; isto é, um indivíduo, 

enquanto tal, conhece as coisas somente segundo o princípio de razão. Por outro lado, ao elevar-

se a puro sujeito do conhecer, ele apreende a ideia pela contemplação estética. E tanto o sujeito 

puro quanto a ideia são alheios às formas da racionalidade, não tendo significação para ambos 

o tempo, o espaço, a causalidade e a individualidade.  

 

A contemplação estética, por sua vez, faz-se por um desligamento momentâneo da 

servidão do intelecto em relação à vontade. Tal experiência se caracteriza por uma 

contemplação objetiva da Ideia por um sujeito cognoscente liberto da vontade 

individual. O indivíduo que conhece – suas mazelas, preocupações ou conflitos –, bem 

como o objeto particular que é conhecido – suas possíveis utilidades ou proveitos para 

a vontade –, não interessam de modo algum a esse sujeito puro, tornam-se 

absolutamente estranhos a ele. Neste momento, há apenas Experiência, não há mais 

sujeito, nem objeto... Há apenas contemplação (CHEVITARESE, 2013, p. 18). 

 

Na contemplação estética, não há mais distinção entre quem intui e o que é intuído; só 

se sabe que algo é intuído, pois a consciência do sujeito é totalmente preenchida por uma única 

imagem intuitiva. Quando a ideia surge, ocorre um pleno equilíbrio entre sujeito e objeto, não 

havendo mais distinção entre eles. Em outras palavras, o sujeito abandona-se por inteiro no 

objeto, e tal interpenetração faz emergir a ideia como a objetidade perfeitamente adequada da 
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vontade do mundo num determinado grau. E tal ideia é, justamente, uma parte do mundo como 

representação. 

 

Arte e genialidade 
 

 

Podemos definir a arte como o modo de consideração das coisas independente do 

princípio de razão, em oposição justamente à consideração que o segue, que é o 

caminho da experiência e da ciência. Esse último tipo de consideração é comparável 

a uma linha infinita que corre horizontalmente; o primeiro, entretanto, a uma linha 

vertical que a corta num ponto qualquer (SCHOPENHAUER, 2003, p. 59). 
 

Segundo Schopenhauer, as ciências, tanto a matemática quanto a história e as ciências 

da natureza, engendram um conhecimento a partir do princípio de razão e, por sua vez, têm 

como objeto de consideração o fenômeno e as relações que dele resultam. A ciência tem por 

objeto o curso do mundo, procura fornecer um porquê para tudo, seguindo uma rede causal 

infinita. Desse modo, a ciência segue uma infindável corrente de fundamento e consequência, 

não tendo, por conseguinte, um objetivo final, nem uma satisfação plena.  

Já o modo de consideração das coisas independentemente do princípio de razão é a arte, 

a obra do gênio. A arte tem por objeto a ideia. A arte é, para o pensamento schopenhaueriano, 

a forma de conhecimento das coisas em sua essência, aquela que alcança o núcleo verdadeiro 

dos fenômenos e comunica esse conhecimento apreendido pela pura contemplação das ideias. 

Sendo assim, a arte atinge o seu fim em toda parte, retira seu objeto do curso do mundo e o 

isola diante de si, fazendo as relações desse objeto desaparecerem e tornando esse particular 

um representante do todo. 

 

Toda obra de arte realmente se esforça por nos mostrar a vida e as coisas como elas 

são na realidade, mas estas não podem ser apreendidas por todos através da névoa de 

contingências objetivas e subjetivas. A arte desfaz essa névoa (SCHOPENHAUER, 

2014, p. 72). 
 

Enquanto o modo de conhecimento científico é o racional, o modo de conhecimento 

artístico é o genial. Somente o gênio é capaz de perder-se demoradamente na intuição estética 

e despir-se de seus interesses individuais, podendo, assim, contemplar as ideias, conhecer o que 

as coisas realmente são e comunicá-las através de obras de arte. A genialidade é, portanto, a 
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capacidade que o gênio tem de proceder de modo puramente intuitivo, em que ele abandona a 

condição de indivíduo para ser um sujeito puro que conhece.  

É fundamental salientar que, para Schopenhauer, todo e qualquer homem é capaz de 

despir-se momentaneamente de sua personalidade e, assim, conhecer as ideias. Embora o 

homem comum seja incapaz de produzir obras de arte, ele tem receptividade para o belo, pois, 

caso contrário, não conseguiria obter nenhuma satisfação estética. No entanto, o que difere o 

gênio dos outros homens é que o seu modo de conhecimento das ideias possui um grau mais 

elevado e duradouro.  

Nós, dessa forma, conseguimos conhecer mais facilmente a ideia a partir de uma obra 

de arte do que a partir imediatamente da natureza. A obra de arte é um meio pelo qual o gênio 

nos facilita o acesso à ideia, pois, a partir de sua obra de arte, “o artista nos permite olhar para 

o mundo mediante os seus olhos” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 265).  

A capacidade de desvelar a essência das coisas é o dom do gênio – uma capacidade que 

lhe é inata. Já o que permite ao gênio nos emprestar os seus olhos é a técnica da arte – uma 

condição que é adquirida. Entretanto, Schopenhauer ressalta que a fantasia [Phantasie] é um 

componente essencial da genialidade, pois sem a fantasia o gênio teria o seu conhecimento 

limitado às ideias dos objetos presentes à sua pessoa. Dessa forma, a fantasia faz-se necessária 

para que o gênio amplie o seu horizonte, extrapolando a sua experiência pessoal. Portanto, 

embora a fantasia não seja sempre sinal de gênio, ela é uma força companheira da condição de 

genialidade, e, por conseguinte, imprescindível para a produção artística. 

 

 

Metafísica do belo 
 

A estética ensina o caminho pelo qual o efeito do belo é atingido, dá regras às artes, 

segundo as quais elas devem criar o belo. A metafísica do belo, entretanto, investiga 

a essência íntima da beleza, tanto no que diz respeito ao sujeito que possui a sensação 

do belo quanto ao objeto que a ocasiona (SCHOPENHAUER, 2003, p. 24). 
 

A metafísica do belo [Metaphysik des Schönen] de Schopenhauer é uma doutrina da 

representação do mundo independente do princípio de razão, ou seja, “a doutrina da apreensão 

das ideias, que são justamente o objeto da arte” (SCHOPENHAUER, 2003, p. 23). A metafísica 

do belo é, desse modo, um diagnóstico sobre o efeito provocado pelo conhecimento da ideia, 

uma investigação minuciosa sobre a natureza da beleza – considerando tanto o sujeito que sente 
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o belo quanto o objeto que o provoca. Ademais, como todas as artes intentam a comunicação 

do conhecimento das ideias e, por conseguinte, a produção do belo; a metafísica do belo 

também analisa o caminho que cada arte isolada percorre para atingir esse fim.      

A consideração de um objeto como belo [Schön] pressupõe duas condições 

fundamentais e indissociáveis: a primeira é a consciência de si do sujeito que conhece enquanto 

sujeito puro do conhecimento, livre de qualquer querer individual; e a segunda é o 

conhecimento do objeto enquanto ideia, ou seja, o conhecimento da essência de uma espécie de 

coisas, uma consideração alheia ao princípio de razão. Portanto, para que ocorra a fruição do 

belo é imprescindível, segundo Schopenhauer, que a ideia e o puro sujeito do conhecimento 

entrem concomitantemente na consciência como correlatos necessários.  

Diante disso, é importante ressaltar que a alegria com o belo é radicalmente distinta de 

outros prazeres2, pois esses “têm em comum o fato de serem satisfações da vontade do 

indivíduo” (SCHOPENHAUER, 2003, p.25). A vontade individual é, para Schopenhauer, um 

querer que nasce de uma carência insaciável. Essa necessidade constante gera um sofrimento 

ilimitado, pois a sua satisfação é parca e fugaz, fazendo com que o desejo sempre retorne 

rapidamente como uma roda que não cessa de girar. A fruição do belo, por sua vez, funda-se 

no puro conhecimento e na suspensão desse querer individual, é uma satisfação alheia aos 

interesses pessoais, é uma alegria completamente desinteressada. O belo, por ser uma satisfação 

indiferente à individualidade, subsiste em referência ao sujeito em geral, sendo uma 

consideração estética puramente objetiva e universal.  

Todavia, toda e qualquer coisa existente, por mais insignificante que seja, é expressão 

de uma ideia a ser desvelada; sendo assim, toda coisa pode ser considerada de modo puramente 

objetivo e destituído de vontade. Afirma-se então daí que toda coisa é bela. Por outro lado, há 

coisas que são consideradas mais belas que outras: “uma coisa é mais bela que outra quando 

facilita a pura consideração objetiva” (SCHOPENHAUER, 2005, p.283). Essa facilitação 

ocorre, segundo Schopenhauer, quando uma coisa isolada expressa de modo significativo a 

ideia de sua espécie, manifestando com perfeição todas as possíveis individuações da ideia. 

                                                           
2 Os outros prazeres mencionados por Schopenhauer são as satisfações de interesses pessoais, os quais são 

pensados a partir de dois conceitos: agradável e útil. O agradável é um tipo de prazer no qual os sentidos têm uma 

participação imediata, como, por exemplo, a satisfação da fome e de desejos sexuais. Já no útil há uma antevisão 

dos prazeres imediatos, no qual o indivíduo espera alguma vantagem, como querer ser rico. Desse modo, o que 

pode ser agradável ou útil para uma determinada pessoa pode não ser para outra, já que ambos são satisfações de 

vontades individuais, têm natureza subjetiva. 
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Ademais, a consideração objetiva também é facilitada quando uma coisa isolada é expressão de 

uma ideia de grau elevado de objetidade do em-si do mundo. E é por isso que “o ser humano, 

mais do que qualquer outra coisa, é belo” (SCHOPENHAUER, 2005, p.284). 

O conhecimento do belo, como já explicado anteriormente, pressupõe como 

componentes imprescindíveis e indissociáveis o objeto conhecido enquanto ideia e o sujeito 

que conhece enquanto sujeito puro do conhecimento. No entanto, diante da influência do grau 

da ideia na consideração objetiva de algo, é inevitável afirmar que a fruição estética provém ora 

mais da apreensão da ideia, ora mais da condição de sujeito puro do conhecimento. Ou seja, 

segundo as próprias palavras do filósofo alemão, “a predominância de um ou outro componente 

da fruição estética dependerá de a ideia apreendida intuitivamente ser um grau elevado ou mais 

baixo de objetidade da vontade” (SCHOPENHAUER, 2005, p.286).  

 

 

A hierarquia entre as artes 
 

 

A teoria do belo de Schopenhauer, conforme mencionado anteriormente, explicita que 

as artes têm como fim comum a comunicação do conhecimento das ideias e, por conseguinte, 

a produção do belo. No entanto, também foi ressaltado que cada arte isolada percorre um 

caminho específico para atingir esse fim, e que a peculiaridade do percurso está diretamente 

relacionada ao grau da ideia considerado objetivamente em cada tipo de arte. Diante disso, 

Schopenhauer estabelece, em sua teoria, uma hierarquia entre as artes, em que o nível ocupado 

por um tipo de arte corresponde ao grau da ideia considerado nesse tipo de expressão artística. 

Em outras palavras, segundo a metafísica schopenhaueriana, para determinar o nível ocupado 

por um tipo de arte, importa mais qual é o grau da ideia reproduzida por ela do que o modo pelo 

qual o conhecimento estético é comunicado. Sendo assim, as pinturas e esculturas sobre o ser 

humano, por exemplo, são superiores às pinturas e esculturas sobre animais, já que as ideias 

oriundas da natureza humana são mais elevadas do que as ideias fornecidas pelo reino animal. 

 

Na arquitetura, se considerada apenas como uma bela arte, as ideias dos graus mais 

baixos da natureza (isto é, gravidade, rigidez, coesão) são os temas adequados e não, 

como o assunto tem sido assumido até agora, apenas as regularidades de formas, de 

proporção e de simetria (SCHOPENHAUER, 2014, p. 81). 
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Segundo Schopenhauer, as artes do primeiro nível são aquelas que expressam as ideias 

dos graus mais baixos, as ideias fornecidas pelo mundo inorgânico. O principal representante 

desse nível hierárquico é a bela arquitetura, a qual manifesta determinadas qualidades gerais da 

matéria3: gravidade, coesão, resistência, reação contra luz etc. Embora Schopenhauer ressalte 

que a arquitetura seja mais comumente realizada e avaliada por sua função utilitária, como 

prover abrigo, é a sua consideração como bela arte que serve ao conhecimento estético. O tema 

estético da bela arquitetura é primordialmente o conflito entre gravidade e rigidez, em que 

sustentação e peso estão em pleno equilíbrio. Todavia, a bela arquitetura também tem por 

finalidade servir à manifestação da luz, já que a beleza de um edifício é duplicada sob a luz do 

sol ou do luar.  

Para a filosofia schopenhaueriana, como a bela arquitetura tem o fim estético de trazer, 

para a intuição, as ideias correspondentes ao graus mais baixos de objetidade da vontade do 

mundo, a fruição estética dessa bela arte ocorre preponderantemente pelo lado subjetivo. Em 

outras palavras, a produção do belo pela arquitetura dá-se principalmente pela elevação do 

espectador à condição de puro sujeito livre de qualquer querer individual, já que as ideias 

expressadas em tal arte, devido ao seu baixo grau de objetidade, não facilitam a consideração 

objetiva. 

No entanto, é importante sublinhar que, segundo o filósofo alemão, “a arquitetura tem 

em relação às artes plásticas e à poesia o diferencial de não fornecer uma cópia, mas a coisa 

mesma” (SCHOPENHAUER, 2003, p. 155). Em outras palavras, ao contrário das outras artes, 

em que o artista repete a ideia em imagens, fazendo com que a apreendamos através de seus 

olhos; na arquitetura, o artista coloca-nos simplesmente diante do próprio objeto, fazendo com 

que apreendamos a ideia com os nossos próprios olhos. 

 

No nível logo acima da hierarquia schopenhaueriana, estão as artes que expressam 

ideias referentes ao reino vegetal. O representante mais importante desse plano hierárquico é a 

                                                           
3 Segundo Schopenhauer, “a matéria é o substrato comum de todos os fenômenos isolados das ideias” 

(SCHOPENHAUER, 2003, p. 127). A matéria é inteiramente causalidade, e, por sua vez, é figuração do princípio 

de razão. Desse modo, não se pode ter uma representação intuitiva da matéria enquanto tal, e, por conseguinte, 

não é possível a sua exposição pela ideia. A matéria em si é “o elo de ligação entre a ideia e o fenômeno” 

(SCHOPENHAUER, 2003, p. 128), e, por sua vez, só pode ser conhecida por um conceito abstrato. Por outro lado, 

considerando que as ideias se manifestam nas formas e qualidades, as qualidades gerais da matéria podem ser 

conhecidas esteticamente. 
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pintura de paisagem, a qual apresenta, ao espectador, uma cópia da ideia oriunda do mundo 

vegetal, ou seja, a pintura de paisagem “repete em imagens as ideias apreendidas” 

(SCHOPENHAUER, 2003, p. 149) do reino vegetal. E embora, nesse tipo de arte, o lado 

subjetivo da fruição estética ainda seja preponderante, o lado objetivo entra mais em cena aqui 

do que na arquitetura, pois os graus das ideias comunicadas pela pintura de paisagem são mais 

elevados dos que os das ideias presentes na arquitetura.  

 

Seguindo a hierarquia schopenhaueriana, é a partir dos próximos graus de objetidade da 

vontade do mundo que se encontra a natureza que conhece. Os graus logo acima do reino 

vegetal são os referentes aos seres irracionais, seres estes que, embora não pensem, intuem, ou 

seja, os animais. Sendo assim, no nível seguinte da hierarquia schopenhaueriana estão as artes 

que expressam cópias das ideias fornecidas pelo reino animal, sendo a pintura de animal a 

modalidade mais comum e importante desse nível.  

Ademais, Schopenhauer aponta que enquanto nas plantas o característico das espécies 

só é mostrado nas formas, nos animais, por sua vez, o característico exprime-se também nos 

gestos e ações. Com isso, as ideias representadas na pintura de animais são mais elevadas, 

facilitando a consideração objetiva. A fruição estética nesse tipo de arte, por conseguinte, dá-

se preponderantemente pelo objeto contemplado. Em outras palavras, nesse tipo de pintura, “a 

satisfação estética já reside decididamente no lado objetivo” (SCHOPENHAUER, 2003, p. 

155). 

 

Beleza humana é uma expressão objetiva: ela significa a objetivação mais perfeita da 

Vontade no grau mais elevado de sua cognoscibilidade: portanto, a Ideia geral de 

homem plenamente expressa na forma intuída. Nenhum objeto nos atrai tão rápido 

para a intuição estética quanto a figura e o belo rosto do homem, cuja visão nos 

arrebata instantaneamente com uma satisfação inexprimível e nos eleva sobre nós 

mesmos e sobre tudo que nos atormenta (SCHOPENHAUER, 2003, p. 160). 

 

O grau mais elevado de objetidade da vontade do mundo é referente ao ser racional, o 

ser que pensa, isto é, o ser humano. Sendo assim, no nível mais alto dessa hierarquia 
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schopenhaueriana, estão as artes que apresentam uma cópia da ideia de homem em geral, a 

saber, a pintura histórica, a escultura4 e as artes poéticas.  

Segundo Schopenhauer, “a beleza humana é uma expressão objetiva que denota a 

objetivação mais perfeita da vontade no grau mais elevado de sua cognoscibilidade” 

(SCHOPENHAUER, 2005, p. 296). Portanto, a figura humana, diferentemente de qualquer 

outro objeto, atrai-nos instantaneamente para a intuição estética, colocando-nos imediatamente 

no estado do puro conhecer.   

É importante salientar que, de acordo com a metafísica do belo schopenhaueriana, a 

beleza [Schönheit] é a exposição da coisa-em-si em meio ao espaço, ou seja, é a perfeita 

objetivação da vontade do mundo exprimida através da forma. A graça [Grazie] é, por sua vez, 

a exposição da coisa-em-si em meio ao tempo, ou seja, é a perfeita objetivação da vontade do 

mundo exprimida através da posição e do movimento. Dito isso, Schopenhauer observa também 

que, diferentemente das plantas, a perfeita objetivação do em-si do mundo expõe-se no homem 

e no animal não só mediante a forma, mas também através da posição e do movimento. Por 

conseguinte, às pinturas de paisagem podemos atribuir somente beleza, já às artes que expõem 

as ideias de animal e de homem, podemos também atribuir graça.  

No entanto, Schopenhauer também observa que na exposição da ideia de humanidade 

encontra-se outra importante dificuldade. Enquanto nas pinturas de animais apenas o caráter da 

espécie é exposto, nas artes sobre o ser humano o caráter da espécie é exposto 

concomitantemente ao caráter do indivíduo. Este caráter do indivíduo, por sua vez, não pode 

ser visto como algo meramente casual, “mas sim como um lado especial da ideia de humanidade 

que é acentuado neste indivíduo e cuja exposição é relevante para a manifestação da ideia” 

(SCHOPENHAUER, 2005, p. 300). 

 

Mas foi Schopenhauer o primeiro que reconheceu e definiu, com uma claridade 

filosófica, a posição da música em relação às outras artes e lhe atribuiu uma natureza 

diferente às da pintura e da poesia. Partindo do fato admirável de que a música fala 

uma língua que todos podem compreender imediatamente e sem necessidade de 

intermediário, mostra como ela se distingue completamente da poesia, que tem 

necessidade de conceitos para tornar a ideia perceptível (WAGNER, 1987, p. 18). 

 

 

                                                           
4 Embora Schopenhauer opte por usar somente o termo “escultura”, sem especificar o tipo, é importante destacar 

que, nesse caso, o termo restringe-se ao tipo humano, ou seja, remete somente à escultura que comunica ideias 

provenientes da natureza humana.  
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Por fim, pode-se notar que a metafísica do belo schopenhaueriana reserva um lugar 

especial para a música. A bela arte dos sons, segundo o filósofo alemão, é a arte soberana, pois, 

diferentemente de qualquer outra, ela não é uma mera exposição de um grau de ideia. A música 

não apresenta, ao espectador, uma cópia da ideia, como fazem as artes plásticas e as artes 

poéticas. A bela arte dos tons apresenta-nos uma cópia da própria vontade do mundo, ou seja, 

enquanto a música é uma objetivação imediata da vontade do mundo, as outras artes são 

objetivações mediatas, já que são mediadas pelas ideias. Desse modo, tanto as ideias quanto a 

música apresentam uma relação direta com a essência do mundo. E é tendo em vista a 

explanação dessa relação direta com o em-si do mundo que Schopenhauer estabelece um 

paralelismo entre as ideias e a música.  
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CAPÍTULO 2: O PARALELISMO ENTRE AS IDEIAS E A MÚSICA 

 

A audição de uma música bela, plena de vozes, é por assim dizer um banho de espírito, 

que remove todas as impurezas, tudo o que é diminuto, ruim; cada um concorda aí no 

grau espiritual mais elevado que sua natureza lhe permite; durante a audição de uma 

grande música, cada um sente de maneira nítida o que vale no todo, ou antes o que 

poderia ser (SCHOPENHAUER, 2003, p. 240). 

 

A música, para Schopenhauer, encontra-se totalmente separada das demais artes e é 

absolutamente superior a todas elas, ou seja, a bela arte dos tons não só está apartada da 

sequência gradual da hierarquia como se encontra acima de todas as artes dessa cadeia. Segundo 

Schopenhauer, esse isolamento da música se deve à sua singular relação íntima com a coisa-

em-si, isto é, enquanto as demais artes comunicam a objetidade adequada da vontade do mundo 

em um determinado grau, a arte dos sons não expõe ideia alguma, ela é uma expressão imediata 

da essência do mundo. A soberania da música, por sua vez, também se deve a essa relação direta 

e perfeita com a coisa-sem-si, pois enquanto as outras artes têm a sua importância determinada 

pelo grau da ideia que comunica, a bela arte dos tons é a única que expõe de modo integral a 

vontade do mundo, tal qual uma linguagem universal. Com isso, embora a música provoque 

uma satisfação com o belo como todas as outras artes, o seu efeito estético sobre o íntimo do 

ser humano é mais vigoroso e penetrante, já que a arte dos sons é, como nenhuma outra, clara 

e imediatamente compreendida por qualquer um de nós. 

Entretanto, Schopenhauer ressalta que esse efeito poderoso da música nunca fora antes 

satisfatoriamente explicado. Leibniz, por exemplo, afirmava que a música era um “exercício 

oculto de aritmética no qual a alma não sabe que conta” (SCHOPENHAUER, 2015, p. 337). 

Para Schopenhauer, tal qualificação é apenas superficialmente certa, ou seja, é somente uma 

significação exterior; pois, embora a relação imitativa entre a música e a vontade do mundo 

seja precisa e infalível, a alegria que sentimos com a música não pode ser reduzida a algo 

semelhante à satisfação que sentimos na resolução perfeita de uma soma aritmética.  

 

A metafísica da música de Schopenhauer é baseada em duas pressuposições: (1) 

música é a corporificação da Vontade e (2) música e natureza (o mundo como 

representação) compartilham certas características paralelas. Schopenhauer admite 

prontamente que sua concepção metafísica da música como a corporificação da 

Vontade não pode ser demonstrada logicamente (FERRARA, 2007, p. 183). 
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Segundo a teoria schopenhaueriana, o efeito poderoso que a música exerce sobre o 

íntimo do ser humano se deve, como já mencionado, à relação imitativa entre essa arte dos tons 

e a essência do mundo. Por outro lado, Schopenhauer aponta que sua metafísica da música não 

pode ser propriamente comprovada, mas apenas desenvolvida por analogia; já que tal 

“explanação apresenta a música como a cópia de um modelo que, ele mesmo, nunca pode ser 

trazido à representação” (SCHOPENHAUER, 2015, p. 338). E como, de acordo com sua teoria, 

o em-si do mundo se objetiva imediatamente tanto nas ideias quanto na música, Schopenhauer 

defende que “deve haver entre música e ideias não uma semelhança imediata, mas um 

paralelismo, uma analogia, cujo fenômeno na pluralidade e imperfeição é o mundo visível” 

(SCHOPENHAUER, 2015, p. 339).  

É, portanto, a partir de um paralelismo entre os graus da ideia e as vozes da harmonia 

musical que a metafísica da música schopenhaueriana é toda desenvolvida. Em outras palavras, 

é partir dessa analogia que Schopenhauer explicita por que a música é uma linguagem universal, 

e por que essa arte soberana é capaz de exercer, sobre o nosso íntimo, um efeito imediato e mais 

poderoso do que qualquer outra arte. 

 

A acústica e os sons harmônicos 

 

Segundo o comentador Lawrence Ferrara, a metafísica da música schopenhaueriana é 

fundamentada nas leis da acústica, as quais o filósofo alemão utiliza para autenticar e validar 

as suas análises colaterais sobre a natureza e a música (FERRARA, 2007, p. 183). Portanto, 

para elucidarmos propriamente o paralelismo entre as ideias e a música, é necessário 

explicarmos alguns princípios musicais em que a filosofia de Schopenhauer está respaldada. E 

para uma melhor compressão sobre as leis da acústica, é importante uma explicitação prévia 

sobre a classificação das relações intervalares entre os sons. 

O intervalo na música é, segundo Bohumil Med, a distância entre a altura5 de dois sons. 

O intervalo harmônico é constituído por duas notas concomitantes e o melódico por duas notas 

sucessivas. A classificação dos intervalos em geral se dá em dois modos: numérico e qualitativo. 

                                                           
5 A altura é, em termos musicais, a frequência ou velocidade das vibrações sonoras. Portanto, quanto maior for a 

velocidade da vibração, mais agudo será o som. Já o que é comumente nomeado como volume é, em termos 

musicais, a intensidade do som, ou seja, a amplitude das vibrações (MED, 1996, p. 12). 
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O numérico, conforme mostra a figura I, é determinado pela quantidade de notas distintas que 

consta ao longo do intervalo. Sendo assim, o intervalo que contém notas de mesma altura é 

chamado de primeira (1ª), o que contém duas alturas de notas é chamado de segunda (2ª), o que 

contém três é chamado de terceira (3ª), o que contém quatro é chamado de quarta (4ª) e assim 

sucessivamente.  

 

Figura I 

 

 
 

A qualidade de um intervalo, por sua vez, é determinada pelo somatório de tons e 

semitons que constituem esse intervalo. Com isso, os intervalos podem ser classificados como 

justos, maiores, menores, aumentados ou diminutos. O intervalo de primeira justa (1ª J) ou 

uníssono é constituído por dois sons de mesma altura, a quarta justa (4ª J) é formada por dois 

tons e um semitom, a quinta justa (5ª J) por três tons e um semitom e a oitava justa (8ª J) por 

cinco tons e dois semitons. A segunda maior (2ª M) é formada por um tom, a terça maior (3ª 

M) por dois tons, a sexta maior (6ª M) por quatro tons e um semitom e a sétima maior (7ª M) 

por cinco tons e um semitom. A segunda menor (2ª m) é formada por um semitom, a terça 

menor (3ª m) por um tom e um semitom, a sexta menor (6ª m) por três tons e dois semitons e a 

sétima menor (7ª m) por quatro tons e dois semitons. Os intervalos aumentados (A) são aqueles 

que apresentam um semitom a mais que os justos e os maiores e os diminutos (D) são aqueles 

que apresentam um semitom a menos que os justos e os menores. Por fim, há os intervalos 

compostos: as distâncias que superam a oitava. Esses intervalos são formados pela adição entre 

um intervalo simples e uma ou mais oitavas. Por exemplo, o intervalo composto de décima-

segunda justa (12ª J) é constituído pela soma de uma 5ª J e uma 8ª J (MED, 1996, pp. 60-77). 

Confira alguns exemplos na figura II. 
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Figura II 

 

  
 

Apresentadas devidamente as classificações dos intervalos, podemos agora nos debruçar 

propriamente sobre as leis da acústica. De acordo com essas leis, todo e qualquer sistema natural 

vibrante gera harmônicos. Segundo o teórico Walter Piston, uma corda vibrante, em condições 

normais, não produz apenas o som fundamental, mas também gera concomitantemente uma 

série de sons secundários: os sons harmônicos (PISTON, 1998, p. 525). Conforme mostra a 

figura III a seguir: enquanto uma determinada corda vibra por inteiro (som fundamental), ela 

também vibra dividindo-se em metades, em terços, em quartos, em quintos e assim 

sucessivamente.   

 

Figura III – vibrações da corda: o som fundamental e os sons secundários 
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A série harmônica é, por sua vez, uma sequência de sons harmônicos (ou harmônicos 

superiores), em que cada som harmônico apresenta uma diferença específica de altura 

(intervalo) em relação ao som fundamental. Em outras palavras, a vibração da metade da corda 

produz um som harmônico que está sempre a uma 8ª J (oitava justa) acima do som fundamental, 

sendo assim, como na figura III o som fundamental (vibração por inteiro) corresponde à nota 

dó 1, o som harmônico subsequente (vibração das metades) corresponde à nota dó 2. A vibração 

das terças partes está sempre a uma 5ª J (quinta justa) acima do harmônico anterior, sendo 

assim, na figura III, esse som harmônico corresponde à nota sol 2. Em suma, toda e qualquer 

série harmônica possui as mesmas relações intervalares, independentemente da altura da sua 

nota fundamental, ou seja, toda e qualquer nota produz a mesma sequência de intervalos em sua 

série harmônica: 8ª J, 5ª J, 4ª J, 3ª M, 3ª m etc. (ver a figura IV mais adiante).  

O teórico Piston também aponta que os sons harmônicos se manifestam num sistema 

vibrante com uma intensidade muito mais débil que o som fundamental. A intensidade de um 

som harmônico é, em linhas gerais, relativa à sua distância do tom fundamental da série 

harmônica, isto é, quanto maior for o intervalo entre um harmônico e a fundamental, mais fraca 

tenderá a ser a intensidade desse som harmônico (PISTON, 1998, p. 525). 

Ademais, ao longo de uma série harmônica, os intervalos também vão diminuindo 

gradualmente. Desse modo, não há, na série, dois intervalos absolutamente iguais, ainda que 

apresentem a mesma classificação. Por exemplo, o intervalo entre a 5ª e 6ª nota da série é, na 

verdade, mais amplo do que o intervalo entre a 6ª e 7ª nota, mesmo que os dois intervalos, como 

mostra a figura IV, recebam a mesma classificação: terça menor (MED, 1996, p. 93). E como 

o sistema temperado ocidental não condiz exatamente com a afinação dos harmônicos 

superiores, essa gradação não é perfeitamente exprimível em nossa notação musical temperada 

(PISTON, 1998, p. 529). A afinação desse sistema temperado será, por sua vez, elucidada mais 

adiante neste texto.  
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Figura IV – série harmônica de dó 1 no pentagrama 

 

 

 

A organização da natureza a partir da série harmônica  

 

 Schopenhauer explicita, em sua teoria do belo, que não há necessariamente nenhuma 

semelhança entre a natureza e a bela arte dos tons; até porque “a música, visto que ultrapassa 

as ideias, [...] poderia em certa medida existir ainda que não houvesse mundo” 

(SCHOPENHAUER, 2005, p. 339). Entretanto, conforme mencionado anteriormente, o 

filósofo alemão defende que deve haver um paralelismo entre ambas.  

 

As quatro vozes de toda harmonia, isto é, baixo, tenor, contralto e soprano, ou, dito 

de outro modo, da nota fundamental, terceira, quinta e oitava, correspondem aos 

quatro graus na série de existências, portanto, ao mineral, ao vegetal, ao reino animal 

e ao homem (SCHOPENHAUER, 2014, p. 129).  

 

Em sua metafísica da música, Schopenhauer expõe que a voz mais grave da harmonia – 

o baixo – é análoga à massa planetária, isto é, ao mundo inorgânico, enquanto que as fugidias 

vozes agudas correspondem às organizações orgânicas do mundo. Contudo, Schopenhauer 

ressalta que os tons agudos devem derivar das vibrações concomitantes e complementares do 

baixo. Em outras palavras, o filósofo alemão argumenta que, segundo a “lei da harmonia”6, 

                                                           
6 Schopenhauer ao utilizar, em sua obra O mundo como vontade e representação, a expressão “lei da harmonia” 

[Gesetz der Harmonie], defende que a relação entre as vozes da harmonia musical deve estar necessariamente 
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uma determinada nota grave deve ser acompanhada por tons agudos que ressoem com ela de 

modo efetivo e simultâneo, assim como os sons harmônicos (harmônicos superiores) vibram 

concomitantemente com seu tom fundamental. Diante disso, essa relação de derivação dos tons 

agudos a partir do baixo é análoga ao desenvolvimento gradual de todos os corpos e 

organizações da natureza a partir da massa planetária, isto é, na harmonia musical, podemos 

reconhecer “a sequência integral das Ideias nas quais a Vontade se objetiva” 

(SCHOPENHAUER, 2005, p. 339). Sendo assim, a massa planetária é, para Schopenhauer, o 

sustentáculo e a fonte do mundo assim como o baixo deve ser o da harmonia musical, ou nas 

palavras do próprio filósofo alemão: “o baixo contínuo7 é, portanto, na harmonia, o que no 

mundo é a natureza inorgânica, a massa mais bruta, sobre a qual tudo se assenta e a partir da 

qual tudo se eleva e desenvolve” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 339). 

A harmonia musical é constituída, segundo a filosofia schopenhaueriana, por quatro 

grandes vozes. Além do baixo, que corresponde, como supracitado, à natureza inorgânica 

(mundo mineral), há duas vozes intermediárias, tenor e contralto, sendo a primeira análoga ao 

reino vegetal e a segunda, ao animal; por fim, soando acima de todas, está a soprano, a voz 

condutora da melodia8 principal e, por sua vez, análoga à natureza humana. Ademais, é 

interessante notar que Schopenhauer, a partir da “lei da harmonia” por ele mencionada, associa 

respectivamente essas quatro nomenclaturas de tessituras vocais (baixo, tenor, contralto e 

soprano) a determinadas notas da série harmônica (fundamental, terceira, quinta e oitava), 

apontando, com isso, a distância ideal entre as vozes da harmonia (o que pode ser observado na 

figura V). 

                                                           
subordinada às relações intervalares da série harmônica. Não obstante, a harmonia do sistema tonal ocidental 

utilizado por Schopenhauer não segue fielmente as relações intervalares naturais da série harmônica, pois os 

intervalos desse sistema tonal são “ajustados” pelo temperamento igual.    
7 No tomo I de O mundo como vontade e representação, Schopenhauer utiliza o termo Grundbaß para nomear a 

voz mais grave da harmonia musical, termo esse traduzido por Jair Barboza como baixo contínuo. Já no tomo II 

da mesma obra, Schopenhauer utiliza o termo Baß, traduzido por Eduardo R. da Fonseca como baixo. No texto 

desta pesquisa, por sua vez, será sempre utilizado o termo baixo, já que baixo contínuo (ou continuo) é geralmente 

empregado como o nome de uma técnica musical específica muito utilizada no período Barroco. Segundo o teórico 

Miguel Roig-Francolí, essa técnica consiste em um baixo cifrado, ou seja, é a voz do baixo acompanhada por 

cifras. Tais cifras funcionam como indicadores da harmonização, a qual só é efetivamente desenvolvida no 

momento da execução da peça musical (ROIG-FRANCOLÍ, 2011, p. 70).  
8 Schopenhauer utiliza apenas o termo Melodie [melodia] para se referir especificamente à melodia principal da 

harmonia. Todavia, segundo Piston, melodia é uma nomenclatura geralmente empregada de modo mais amplo, 

significando qualquer conjunto de notas que é percebido como uma “sucessão coerente”; por conseguinte, as vozes 

de acompanhamento (como o baixo) também podem entoar melodias (PISTON, 1998, p. 87). Diante disso, 

intentando uma maior precisão, a melodia, no decorrer do texto desta pesquisa, será geralmente especificada.  
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 Figura V – paralelismo schopenhaueriano   

 

 
  

Através dessa associação supracitada, Schopenhauer aponta um dado adicional 

importante para a sua filosofia da música: “o baixo deve permanecer em um intervalo muito 

mais abaixo em relação às três vozes superiores do que estas entre si” (SCHOPENHAUER, 

2014, p. 129). Conforme pode ser observado na figura V, a distância entre a linha do baixo e a 

do tenor deve ser de um intervalo de décima segunda justa (12ª J), uma distância, portanto, 

muito mais ampla que o intervalo entre o tenor e a contralto (sexta maior) e que o intervalo 

entre a contralto e a soprano (sexta menor). Segundo Schopenhauer, é através dessas diferenças 

intervalares entre as vozes musicais que reconhecemos paralelamente a disposição 

organizacional da natureza, constatando, consequentemente, que “os seres orgânicos são muito 

mais relacionados entre si do que com a massa planetária, ou inorgânica, do reino mineral” 

(SCHOPENHAUER, 2014, p. 130).   

 Schopenhauer também destaca que essa harmonia estendida [weite Harmonie], na qual 

a linha do baixo se mantém a uma distância muito maior em relação às outras vozes, produz um 

efeito muito mais intenso e belo do que a harmonia próxima, em que a linha do baixo é 

transposta para cima, ficando mais perto das vozes mais agudas. Com isso, o filósofo alemão 

aponta que a harmonia próxima deve ser apenas utilizada nas eventuais situações em que há 

uma limitação no tamanho dos instrumentos.  
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A “naturalidade” do sistema tonal de temperamento igual 

 

A nossa escala maior, a sequência dó-ré-mi-fá-sol-lá-si, cujos sons se baseiam nos 

modos gregos e eclesiásticos, pode ser explicada como uma imitação da natureza. 

Intuição e combinação cooperaram para que a qualidade mais importante do som, seus 

harmônicos superiores (que representamos – como toda a simultaneidade sonora – 

verticalmente), fosse transferida ao horizontal, ao não simultâneo, ao sonoro sucessivo 

(SCHOENBERG, 1999, p. 61). 

 

Primeiramente, é importante destacar que há, segundo Miguel Roig-Francolí, diversos 

sistemas tonais na história da música mundial. No entanto, o sistema tonal mais conhecido, no 

qual a música ocidental se baseia, é o que dominou amplamente a música europeia da metade 

do século XVII até o final do XIX. O sistema tonal ocidental, também conhecido como 

tonalidade funcional, é fundamentado, de um modo geral, em dois tipos de escalas ou modos: 

modo maior e modo menor (ROIG-FRANCOLÍ, 2011, p. 39). Esse sistema é constituído a partir 

de relações harmônicas e melódicas cujo centro tonal principal é a tônica (o primeiro grau da 

escala correspondente). Por exemplo, quando o tom de uma música é dó maior, isso significa 

que os seus movimentos melódicos são norteados pela tônica da escala de dó maior, ou seja, a 

sua melodia tem como centro tonal a nota dó. O tom ser em dó maior também determina que 

as progressões harmônicas são norteadas pela tríade maior de dó, ou seja, a sua harmonia tem 

como centro o acorde formado pelas notas dó, mi e sol.  

É também importante observar que tanto as escalas maiores quanto as menores são 

divididas em sete graus distintos, onde a primeira nota dessas escalas é o grau I, a segunda é o 

grau II e assim sucessivamente. Todos esses graus recebem um nome específico de acordo com 

sua função: o grau I é a tônica (o grau mais importante da escala), o II é a supertônica, o III é 

a mediante, o IV é a subdominante, o V é a dominante (o grau mais importante depois da tônica), 

o VI é a superdominante e o VII é a sensível – o grau VIII é apenas a repetição do grau I (a 

tônica). Além disso, as escalas maiores, independentemente da sua tonalidade, seguem a 

seguinte sequência intervalar: tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Já as escalas 

menores (na forma harmônica) seguem a seguinte sequência: tom, semitom, tom, tom, 

semitom, um tom e meio e semitom. Observe-se, nas figuras VI e VII a seguir, os exemplos da 

escala de dó maior e da escala de lá menor (forma harmônica). Podemos notar que o intervalo 

entre a tônica e a mediante na escala maior é de terça maior (3ª M), enquanto que na escala 
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menor esse intervalo é de terça menor (3ª m). É a qualidade desse intervalo que caracteriza, 

portanto, o modo de uma escala.  

 

Figura VI – escala de dó maior 

 
 

Figura VII – escala de lá menor (forma harmônica) 

 

 

Se a escala é a imitação do som horizontalmente, em sucessão, os acordes são a 

imitação vertical, simultânea. A escala é a análise do som, assim como o acorde é a 

síntese. Exige-se de um acorde que conste (no mínimo) três sons diferentes. O acorde 

mais simples, evidentemente, é aquele que melhor se assemelha aos efeitos mais 

elementares e nítidos do som, ou seja: a tríade maior constituída pela fundamental, 

pela terça maior e pela quinta justa. Este acorde imita a eufonia do som, reforçando 

os harmônicos mais próximos e deixando de fora os mais distantes (SCHOENBERG, 

1999, p. 67). 
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 Schopenhauer, assim como Schoenberg, aponta que, além da escala maior, a tríade 

maior que sintetiza a harmonia também pode ser obtida a partir da série harmônica do som 

natural, tendo em vista que esse acorde, como observa o filósofo alemão, está posicionado “na 

terceira oitava da nota fundamental” (SCHOPENHAUER, 2014, p. 129). Como exemplo, na 

figura VIII a seguir, podemos observar a tríade maior de dó (dó - mi - sol) sendo formada 

horizontalmente na terceira oitava da série harmônica de dó 1. Além disso, pode ser notada, 

nessa figura, a eufonia9 da tríade maior apontada por Schoenberg, já que esse acorde é formado 

pela tônica (nesse caso a nota dó), pela sua terça maior (nesse caso a nota mi) e sua quinta justa 

(nesse caso a nota sol), ou seja, esse acorde reforça a própria fundamental e seus harmônicos 

mais próximos, a combinação sonora tida como a mais agradável aos nossos ouvidos.  

 

Figura VIII – tríade maior de dó  

 

 

 

Segundo a metafísica schopenhaueriana, esse sistema tonal ocidental é de origem 

natural. A “naturalidade” desse sistema, como mencionado anteriormente, pode ser explicada 

pelo fato de a escala maior ser derivada da série harmônica gerada pelo sistema natural vibrante. 

Não obstante, os intervalos da escala tonal apresentam uma “correção aritmética” proveniente 

de um temperamento [Temperatur], e o desvio desse ajuste é considerado, por Schopenhauer, 

                                                           
9 A eufonia é um efeito acústico tido como agradável aos ouvidos humanos.    
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como sendo análogo “ao desvio do indivíduo do tipo da espécie” (SCHOPENHAUER, 2005, 

p. 340). Os desvios do temperamento são, para o filósofo alemão, dissonâncias impuras 

[unreine Mißtöne] que não constituem um intervalo determinado e, por conseguinte, 

correspondem “aos abortos monstruosos situados entre duas espécies animais, ou entre homem 

e animal” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 340).  

Esse temperamento mencionado por Schopenhauer é conhecido como temperamento 

igual. Segundo Walter Piston, esse sistema foi desenvolvido no início do século XVII, mas só 

foi amplamente difundido a partir do compositor Johann Sebastian Bach. De acordo com o 

teórico estadunidense, o sistema de temperamento igual, diferentemente do sistema natural, 

divide a oitava em doze intervalos de semitons exatamente iguais, ou seja, cada semitom de 

uma oitava, onde quer que esteja, segue sempre a mesma proporção (PISTON, 1998, p. 529). 

Essa diferença entre a afinação natural e a de temperamento igual pode ser verificada com maior 

clareza quando submetemos os tons à divisão em comas (nona parte de um tom). Enquanto no 

sistema natural há, por exemplo, entre o dó e o réb uma distância de quatro comas e entre o dó 

e o dó# uma de cinco comas, no sistema temperado essa distância é igualada e os dois intervalos 

são ajustados para quatro comas e meio (ver as figuras IX e X). Com isso, no sistema temperado, 

as notas réb e dó# têm exatamente a mesma altura, ou seja, são consideradas idênticas (MED, 

1996, p. 30).  

 

Figura IX – afinação natural  
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Figura X – afinação de temperamento igual 

 

 

    

No piano – um instrumento temperado –, a primeira tecla preta da oitava, por exemplo, 

é tanto um réb quanto um dó# (ver a figura XI a seguir), já no violoncelo – um instrumento não-

temperado – essas notas também podem ser produzidas em sua “afinação natural”, mantendo-

se a diferença de um coma entre elas. 

 

Figura XI – piano (um instrumento temperado) 

 

 

 

 

Embora o compositor Arnold Schoenberg confirme, como citado, que o sistema tonal 

ocidental seja uma imitação da natureza, ele questiona a “qualidade” dessa imitação que recebe 

um temperamento igual: “Até que ponto são naturais os nossos modos maior e menor se são 

um sistema temperado? E o que acontece com aquelas partes que não coincidem com o natural? 
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São elas, justamente, que fomentam a revolução” (SCHOENBERG, 1999, p. 71). Ademais, a 

adoção do temperamento igual foi, segundo o teórico Bohumil Med, uma paradoxal “renúncia 

aos cálculos físicos, à acústica pura, para facilitar as projeções harmônicas” (MED, 1996, p. 

31). Em outras palavras, o sistema de temperamento igual foi uma reestruturação do sistema 

natural com intuito de favorecer o desenvolvimento da harmonia na música ocidental. Talvez 

possamos dizer que a afinação de temperamento igual é uma imitação distorcida da natureza. 

Ou talvez possamos alegar que, em termos schopenhauerianos, a afinação temperada é, com 

efeito, uma representação imperfeita do sistema natural sonoro, ou seja, uma representação do 

que vem a ser o som e não o que ele realmente é, já que há uma subordinação do sistema 

temperado ao princípio de razão, o qual altera artificialmente a condição natural do som em 

prol de uma facilitação prática.  

 

O movimento das vozes da harmonia e as objetivações da vontade 

    

O desenvolvimento da voz mais aguda da harmonia apresenta, de acordo com a 

metafísica schopenhaueriana, uma ligação direta com o desenvolvimento do baixo 

fundamental, pois o movimento da melodia principal tem como referência a tonalidade 

asseverada pela voz mais grave. Para Schopenhauer, a estreita relação entre essas vozes 

corresponde ao fato de que a mesma matéria [Materie] que sustenta, no organismo humano, a 

ideia de homem é a que também alicerça, concomitantemente, as ideias do mundo inorgânico: 

gravidade, resistência etc. 

 

Os saltos de terça, quarta ou quinta podem ser utilizados livremente na linha da 

soprano, embora saltos demasiados criem certa angularidade contra a fluidez 

desejada. No estado fundamental, o baixo normalmente tem mais saltos do que outras 

vozes, enquanto que a contralto e o tenor têm em geral poucos intervalos melódicos, 

ou nenhum, maiores que uma quarta (PISTON, 1998, p. 28). 

 

De acordo com a metafísica schopenhaueriana, a voz superior da harmonia (soprano) é 

a única capaz de “movimentar-se rápida e agilmente em modulações10 [Modulationen] e 

                                                           
10 A modulação (ou tonulação) é, segundo o teórico Bohumil Med, o movimento de um tom central para outro. A 

modulação passageira, como sugere o nome, tem um caráter mais transitório, enquanto a definitiva tem um caráter 

mais estável. Todavia, em algumas situações, a modulação ocorre “mesmo que a melodia não apresente alterações 

características de uma nova tonalidade” (MED, 1996, p. 162). 
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escalas” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 340) – as demais vozes, por sua vez, são mais lentas e 

não apresentam uma coesão constante. O baixo, correspondente à massa mais bruta, se 

movimenta de modo pesado, com suas subidas e descidas ocorrendo geralmente em grandes 

intervalos. As vozes intermediárias, correspondentes aos vegetais e animais, embora se 

movimentem de modo mais rápido que o baixo, não apresentam ainda um desenvolvimento 

significativo. O curso desconexo dessas vozes inferiores é, para o filósofo alemão, análogo ao 

fato de que em todo o mundo irracional, da rocha mais simplória ao animal mais perfeito, não 

há nenhum ser dotado de “uma consciência propriamente conexa que tornaria a sua vida um 

todo significativo” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 340).  

Essa analogia schopenhaueriana pode ser observada no quarto movimento do quarteto 

de cordas Opus 18, nº 5, de seu contemporâneo e compatriota Ludwig van Beethoven. No trecho 

do terceiro ao sexto compasso desta composição (figura XII), a voz do primeiro violino (similar 

à soprano) se movimenta em sua maior parte por sons de curta duração (colcheias), enquanto 

que a voz do violoncelo (similar ao baixo) se movimenta por sons de duração mais longa 

(mínimas e semínimas). Ademais, concordando com o teórico Walter Piston, pode-se notar que 

os intervalos entre as notas do primeiro violino são, em linhas gerais, mais curtos que os do 

violoncelo, tendo em vista que os intervalos preponderantes na voz mais aguda são os de 

segunda e os predominantes na voz mais grave são os de quarta em diante.  

 

Figura XII - Quarteto nº 5 de Beethoven (1770-1824) 
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Para Schopenhauer, é a soprano que dá à harmonia a coesão necessária para o seu 

desenvolvimento. Essa voz mais elevada entoa, em sua melodia, um ininterrupto pensamento 

de conexão significativa, na qual se expõe, em progresso livre, um Todo pleno de sentido. É 

nessa melodia que se pode reconhecer, por analogia, “o grau mais elevado de objetidade da 

Vontade, a vida do homem com esforço e clareza de consciência” (SCHOPENHAUER, 2003, 

p. 232). Segundo a filosofia schopenhaueriana, somente o homem, por ser dotado de razão, é 

capaz de prever uma infinidade de possibilidades em seu caminho, e, por conseguinte, é o único 

ser que pode tomar conscientemente o curso da vida como um “todo concatenado”. Desse 

modo, a melodia cantada pela soprano narra a história mais profunda da essência do mundo, 

expressando com clareza e intenção todos os seus atos, ou seja, essa melodia “pinta cada 

agitação, cada esforço, cada movimento seu, tudo o que a razão resume sob o vasto e negativo 

conceito de sentimento, que não pode ser acolhido em suas abstrações” (SCHOPENHAUER, 

2003, p. 232).  

A melodia cantada pela soprano se movimenta, segundo Schopenhauer, de modo livre, 

afastando-se constantemente, por múltiplas vias, do seu tom fundamental; ela flui não só por 

intervalos harmônicos, como a mediante (terça) e a dominante (quinta), mas também pode 

escapar para intervalos dissonantes, como a sensível (sétima), ou ainda modular por outros tons. 

Entretanto, o filósofo alemão afirma que essa melodia principal sempre acaba repousando sobre 

o seu tom fundamental, ou seja, sobre a sua tônica. O ir e vir da melodia superior exprime a 

inexorável insaciabilidade da vontade humana, em que a satisfação e o desejo, numa angustiante 

dança, trocam incessantemente de lugar. Por conseguinte, esses diversos caminhos melódicos 

entoados pela soprano expressam “o esforço multifacetado da Vontade, mas também a 

satisfação mediante o reencontro final de um intervalo harmônico, e mais ainda do tom 

fundamental” (SCHOPENHAUER, 2003, p. 232).    

Segundo a metafísica schopenhaueriana, as melodias ligeiras e com poucos desvios 

amplos expressam uma alegria análoga à felicidade proveniente da rápida sucessão entre 

desejos e satisfações. As melodias lentas e repletas de dissonâncias pesadas são, por seu turno, 

tristes como a satisfação lenta e penosa, já que suas frases melódicas percorrem muitos 

compassos até repousarem sobre o tom fundamental. Em contrapartida, as melodias monótonas, 

cuja expressão se dá num arrastar demasiado sobre o tom fundamental, correspondem ao langor 

gerado pela demora de um novo estímulo da vontade humana. As frases curtas e simplórias das 
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músicas de dança são, por outro lado, análogas à alegria banal, aquela facilmente alcançável; 

todavia, quando estão no modo menor, as músicas de dança parecem expressar a perda dessa 

alegria frívola ou as conquistas banais obtidas pelo labor.  

Schopenhauer também recorre, em seu paralelismo, a termos específicos de 

andamento11 e expressões musicais, como o allegro maestoso e o adagio. O allegro maestoso 

é para o filósofo alemão uma analogia ao “esforço mais elevado, mais nobre, em vista de um 

fim distante e sua realização final” (SCHOPENHAUER, 2003, p. 233), pois suas frases são 

longas e apresentam vastos desvios do tom fundamental.  O adagio é também associado pelo 

filósofo a um “grande e nobre esforço”, mas especificamente àquele esforço que despreza toda 

e qualquer alegria vulgar. E o adagio, quando empregado numa música no modo menor, 

corresponde à expressão mais intensa da dor. Em suma, Schopenhauer associa as infinidades 

de possibilidades melódicas ao “inesgotável da natureza na diversidade de seus indivíduos, 

fisionomias e decursos de vida” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 343).  

No entanto, é importante destacar que, embora os exemplos de melodias apresentados 

por Schopenhauer em sua analogia sejam consistentes, alguns termos empregados pelo filósofo 

para classificá-los são, na verdade, inapropriados. O allegro maestoso, por exemplo, é uma 

nomenclatura que indica um andamento musical rápido, assim como uma determinada maneira 

de expressar uma peça musical. No entanto, esse termo não estabelece necessariamente 

nenhuma relação com o tamanho da melodia e nem mesmo com o seu comportamento em 

relação ao tom fundamental. Sendo assim, uma peça em allegro pode ser contrariamente 

constituída de frases curtas e desvios sutis.  

Além das considerações acerca do comportamento das melodias, Schopenhauer 

justifica, respaldando-se na física do som, algumas características funcionais da voz superior. 

Segundo a metafísica schopenhaueriana, a verdadeira qualidade musical de uma nota não está 

na sua “força relativa”, mas na rapidez de suas vibrações, já que os sons mais agudos da 

harmonia musical são mais atraentes ao ouvido humano do que os sons de maior intensidade. 

Em outras palavras, a soprano, mesmo quando acompanhada pela poderosa massa sonora de 

uma orquestra, se destaca das demais vozes. Para o filósofo alemão, é essa proeminência que 

dá à soprano o direito natural de entoar a melodia principal da harmonia. Ademais, a rapidez 

                                                           
11 O andamento musical é definido por Bohumil Med como a “indicação da velocidade imprimida à execução de 

um trecho musical” (MED, 1996, p. 187). 
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das vibrações dos sons agudos proporcionam uma maior flexibilidade à voz superior. Por isso, 

a soprano é, para Schopenhauer, a representante mais apropriada da “sensibilidade elevada” e, 

por conseguinte, corresponde analogamente à “consciência mais desenvolvida”, a qual ocupa o 

topo da hierarquia dos seres: a consciência humana (SCHOPENHAUER, 2014, p. 135).    

 

Estrutura da melodia 

 

A melodia é constituída por dois elementos, o rítmico e o harmônico; o primeiro pode 

ser descrito como o elemento quantitativo, e o segundo, como qualitativo, uma vez 

que aquele se preocupa com a duração das notas, ao passo que este se interessa pela 

altura e profundidade do som (SCHOPENHAUER, 2014, p. 136). 

 

A metafísica da música schopenhaueriana analisa a estrutura melódica sob dois 

aspectos: o rítmico [rhythmischen] – apontado como um elemento quantitativo – e o harmônico 

[harmonischen] – apontado como um elemento qualitativo. Para Schopenhauer, ambos são 

respaldados por relações estritamente aritméticas, como as do tempo; não obstante, enquanto a 

primeira refere-se à duração relativa das notas, a segunda refere-se à velocidade relativa de suas 

vibrações (altura relativa). O filósofo alemão ressalta, por um lado, que o aspecto rítmico é o 

mais importante, já que é o único imprescindível para a constituição de uma melodia – exemplo 

da melodia produzida por um tambor. Por outro lado, Schopenhauer defende que uma melodia 

só é completa quando concebida a partir da combinação dos dois elementos. Com isso, o 

filósofo infere que “a melodia consiste em uma discórdia [Entzweiung] alternada com a 

reconciliação [Versöhnung] entre eles” (SCHOPENHAUER, 2014, p. 136). Como as 

considerações schopenhauerianas a respeito do aspecto harmônico da melodia já foram 

amplamente elucidadas neste texto, podemos agora nos ater apenas ao elemento rítmico. Em 

seguida, abordaremos propriamente as relações de discórdia e reconciliação entre tais aspectos 

melódicos.  

Segundo Schopenhauer, o ritmo [Rhythmus] está para o tempo assim como a simetria 

está para o espaço, ou seja, o ritmo é uma divisão proporcional do tempo, do mesmo modo que 

a simetria é uma divisão proporcional do espaço. Dito de outro modo, uma peça musical é 

constituída por frações proporcionais de tempo assim como um edifício é constituído por pedras 

em tamanhos equivalentes. Entretanto, Schopenhauer adverte que a correspondência entre 
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ritmo e simetria é uma das poucas analogias12 que podem ser estabelecidas entre a música e a 

arquitetura, pois, como já explicitamos, elas são as artes mais heterogêneas e as que ocupam os 

dois extremos da hierarquia schopenhaueriana.  

De acordo com a metafísica da música schopenhaueriana, uma peça musical é 

constituída por partes e essas partes subdivididas em períodos. Os períodos, por sua vez, são 

divididos em trecho ascendente, que geralmente caminha para a dominante, e trecho 

descendente, que normalmente reencontra, ao final, a nota fundamental. Esses períodos também 

são subdivididos em diversos ciclos de tempo até chegarem aos compassos e suas frações.  

 

Enquanto a arquitetura preocupa-se com o equilíbrio no espaço, a música está voltada 

para o equilíbrio no tempo. Em música, usamos a palavra forma para descrever a 

maneira pela qual o compositor atinge esse equilíbrio, [...] ou seja, a maneira como o 

compositor projeta e constrói sua música (BENNETT, 1986, p. 9). 

 

É interessante observar que Schopenhauer inclui como parte do ritmo aquilo que é 

classificado como forma pela tradição da música ocidental. Por exemplo, a Sonata ao luar13 de 

Beethoven é constituída por três grandes partes, assim chamadas de movimentos. O terceiro 

movimento, por sua vez, possui uma forma ternária: “ABA”; onde o “A” é a exposição dos 

temas musicais, reafirmada pelo sinal de repetição (ritornelo), o “B” é o desenvolvimento desses 

temas e o segundo “A” é a reexposição dos temas. Em suma, as grandes divisões da música em 

partes de tempo também são consideradas, por Schopenhauer, como inerentes ao elemento 

rítmico.  

 

Retomemos agora as relações de discórdia e reconciliação entre os elementos 

harmônico e rítmico da melodia. Segundo Schopenhauer, se por um lado a melodia percorre 

um longo caminho, desviando-se pelas notas da escala e muitas vezes obtendo repousos parciais 

sobre a dominante ou a subdominante, até finalmente alcançar o pleno repouso sobre a nota 

fundamental; por outro, esses momentos de repouso devem coincidir com pontos rítmicos 

cruciais da melodia, pois, para o filósofo alemão, só assim o repouso pode ser efetivo. Em outras 

palavras, do mesmo modo que uma sucessão harmoniosa de sons exige determinadas notas, 

                                                           
12 De acordo com a metafísica schopenhaueriana, a arquitetura e a música são as únicas artes que não nos 

apresentam uma cópia da ideia. Não obstante, é importante sublinhar que enquanto a arquitetura nos coloca diante 

da própria ideia (em seus graus mais baixos), a música nos apresenta uma cópia da própria vontade do mundo. 
13 Sonata Opus 27 nº 2 de Ludwig van Beethoven.  
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principalmente a tônica (nota fundamental), o ritmo preponderante requer determinados 

“pontos de tempo, certos ciclos contados, e certas partes destes compassos, que são chamadas 

de tempo forte ou bom, de tempos acentuados dos compassos, em oposição às batidas leves ou 

ruins, ou de partes não acentuadas” (SCHOPENHAUER, 2014, p. 139). Diante disso, 

Schopenhauer afirma que a discórdia entre os elementos harmônico e rítmico ocorre quando 

um pode ser satisfeito e o outro não, já a reconciliação ocorre na satisfação concomitante desses 

dois aspectos. Desse modo, a melodia deve seguir sua sequência de notas por uma determinada 

quantidade de compassos até retornar à sua tônica numa parte boa do compasso, atingindo assim 

o seu devido lugar de descanso. Entretanto, antes de alcançar esse pleno repouso, é necessário 

que as notas da melodia fluam devidamente em sua sequência e o seu ritmo siga normalmente 

o seu curso. 

 

Figura XIII – Discórdia e reconciliação 

 

 

 

No exemplo apresentado pelo próprio Schopenhauer (Figura XIII), podemos observar 

que a sequência de notas ataca a tônica (nesse caso a nota dó) no final do primeiro compasso. 

Todavia, esse ataque ocorre numa parte ruim (tempo fraco) do compasso, havendo assim uma 

discórdia entre o aspecto rítmico e o harmonioso. No compasso seguinte, ocorre outra discórdia, 

pois a nota atacada na parte boa do segundo compasso é a sensível (nesse caso a nota si), uma 

nota dissonante e inquietante. Não obstante, ao final do período, no quarto compasso, o ataque 
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à tônica coincide com o tempo forte do compasso, ocorrendo assim a reconciliação entre o 

elemento rítmico e o harmônico e sendo, por conseguinte, reconfortante. 

Para Schopenhauer, as discórdias e as reconciliações entre os dois aspectos da melodia 

“são, metafisicamente consideradas, as imagens do surgimento de novos desejos [Wünsche] e 

de sua satisfação” (SCHOPENHAUER, 2014, p. 140). O filósofo ainda complementa 

declarando que enquanto o elemento harmonioso é, em certa medida, uma condição interna da 

melodia, o elemento rítmico é uma condição externa. A combinação entre ambos é, por sua vez, 

uma imagem da reunião entre os desejos humanos e as “circunstâncias externas” independentes 

e propícias, a qual representa, por conseguinte, a felicidade.  

Por fim, Schopenhauer também observa que o efeito da suspensão [Wirkung des 

Vorhalts] produzido pelo retardamento da consonância esperada amplia a nossa ânsia 

[Verlangen], e, por isso, a satisfação nesse caso ocorre com um vigor ainda maior. Desse modo, 

a presença da inquietação dos acordes dissonantes se faz necessária, pois “uma sequência de 

acordes apenas consonantes seria fastidiosa, tediosa e vazia, tal como o languor [a languidez] 

produzido pela satisfação de todos os desejos” (SCHOPENHAUER, 2014, p. 141). Portanto, 

para a metafísica schopenhaueriana, a música deve ser constituída por uma progressão 

harmoniosa em que dissonância e consonância se alternam, ou seja, a música deve ser composta 

por uma sucessão de acordes que despertam nosso desejo e acordes que nos tranquilizam. 

 

A supremacia dos tons e o gênio compositor 

 

Longe de ser uma mera ajudante da poesia, a música é certamente uma arte 

independente, na verdade, é a mais poderosa de todas as artes, por isso atinge seus 

fins inteiramente a partir de seus próprios recursos. Assim como, certamente, ela não 

exige as palavras de uma canção ou a ação de uma ópera (SCHOPENHAUER, 2014, 

p. 130). 

  

 Para Schopenhauer, a música é, conforme já mencionado, a arte suprema e independente 

de todas as outras artes. A bela arte dos sons não precisa recorrer a nenhum artifício externo 

para exprimir a vontade do mundo. Para alcançar os seus fins, a música não carece nem dos 

recursos verbais da canção [Lied] nem dos cênicos da ópera, somente os tons são necessários; 

nem mesmo a voz humana, ou qualquer instrumento musical, é imprescindível para a arte dos 

sons, ainda que tal órgão de expressão de conceitos possa ser eventualmente utilizado para 
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estabelecer uma conexão com a poesia. As palavras, portanto, são para a música apenas aparatos 

secundários, enquanto que o efeito dos tons é imediato e excepcionalmente mais vigoroso e 

infalível. Desse modo, quando inseridas, as palavras devem se adequar à música, ocupando 

assim um lugar de subordinação à estrutura musical. Ademais, quando uma peça musical é 

inserida numa determinada poesia, como na canção ou na ópera, ela transmite “a informação 

mais profunda, final e secreta sobre o sentimento expresso nas palavras ou sobre a ação 

apresentada” (SCHOPENHAUER, 2014, p. 131). A arte dos tons exprime, nessa conexão, a 

sua verdadeira natureza e nos apresenta a essência íntima de todos os acontecimentos, ao passo 

que a encenação no palco funciona como um mero corpo desses eventos. 

 De acordo com a metafísica schopenhaueriana, as palavras e ações do texto conduzem 

o compositor à afecção da vontade [Affektionen des Willens], a partir da qual “ele busca dentro 

de si os sentimentos que a expressam” (SCHOPENHAUER, 2014, p. 131). Desse modo, o texto 

[Text] é, para o compositor, um meio de incitação da sua imaginação musical [musikalischen 

Phantasie]. Além disso, Schopenhauer aponta que a integração da música com a poesia 

estimula tanto um modo direto de conhecimento, em que os tons exprimem as agitações da 

vontade em si, quanto um modo indireto, que refere-se aos conceitos presentes nas palavras. 

Sendo assim, a música exprime, por conta própria, todos os caminhos e sentimentos da vontade, 

enquanto a presença das palavras é capaz de revelar os motivos dessas emoções.  

 Entretanto, Schopenhauer destaca que a música de uma ópera existe independentemente 

das implicações do texto, ou seja, a letra não é necessária para que a música alcance o seu fim. 

E embora, na ópera, a arte dos sons seja colocada na condição de acompanhante, é ela que se 

manifesta como a própria alma do drama, pois só a música é capaz de nos revelar o sentido 

íntimo de todo encadeamento entre as personagens e os eventos da trama.  

Segundo a filosofia schopenhaueriana, uma composição musical não deve jamais ser 

moldada pelas palavras de um texto, pois, desse modo, a música estaria sendo forçada a 

expressar uma linguagem que não lhe é própria. Para Schopenhauer, quem evita de forma 

exemplar tal erro é o compositor Rossini, pois sua música se expressa numa linguagem tão pura 

e peculiar que, mesmo se fosse totalmente despida de palavras e executada só com instrumentos, 

ela provocaria em nós o mesmo efeito vigoroso. Diante disso, para o autor alemão, a música 

expressa, através da magnitude de seus tons, a essência íntima da vontade, não importando o 
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enredo apresentado – já que para a música “só existem as paixões, os movimentos da vontade; 

e, como Deus, ela só vê o coração” (SCHOPENHAUER, 2014, p. 132). 

Ademais, de acordo com Schopenhauer, a criação da melodia, que desvela os mais 

arraigados enigmas da vontade humana, é a grande atividade do gênio compositor. Todavia, a 

atuação do compositor, mais do que a de qualquer outro artista, funda-se na inspiração 

[Inspiration], pois é a composição musical o processo criativo que mais se distancia “de 

qualquer reflexão e intencionalidade consciente14” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 342). 

Segundo o autor alemão, é no compositor que a plena cisão entre homem e artista se dá de modo 

mais nítido, já que apenas o compositor expressa, como um sonâmbulo magnético [magnetische 

Somnambule], a essência íntima do mundo numa linguagem incompreensível para sua própria 

razão. Somente tal criador consegue exprimir o verdadeiro conhecimento sobre as coisas – uma 

sabedoria que, em estado de vigília, não poderia ser explicitada por nenhum conceito. 

  

Veremos que uma sinfonia de Beethoven nos apresenta a maior confusão 

[Verwirrung], mas ainda assim expõe a mais perfeita ordem em sua fundação, pelo 

que o conflito mais veemente se transforma no momento seguinte na mais bela 

harmonia. (SCHOPENHAUER, 2014, p. 133). 

 

Schopenhauer também expõe, em sua metafísica da música, que a obra do gênio 

compositor deve ser concebia a partir do conhecimento imediato da quintessência do mundo. 

Para isso, a criação desse artista deve ser “inconsciente para sua razão, e não pode, com 

intencionalidade de consciência, ser imitação intermediada por conceitos” 

(SCHOPENHAUER, 2005, p. 346). Para o filósofo alemão, a composição musical não pode 

ser, desse modo, uma imitação inadequada do fenômeno como ocorre em As estações de Haydn. 

Ao contrário, a música deve exprimir a história secreta da natureza, nos revelando tanto o 

esforço multifacetado da vontade do mundo quanto sua harmoniosa satisfação. Sendo assim, o 

gênio compositor, como Beethoven em suas sinfonias, deve nos apresentar todas as nuances da 

vida em sua forma geral e simples, sem nenhuma particularização – tal qual um mundo 

espiritual [Geisterwelt].  

 

                                                           
14 É importante destacar que a metafísica schopenhaueriana não elucida exatamente como a técnica, adquirida 

racionalmente pelo gênio compositor, interfere num processo de criação fundado na inspiração, ou seja, não fica 

claro como um conhecimento racional é utilizado numa atividade em que o gênio se distancia de qualquer 

intencionalidade consciente.            
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Uma linguagem universal como panaceia dos sofrimentos 

 

Em toda parte a música exprime apenas a quintessência da vida e de seus eventos, 

nunca estes mesmos, cujas diferenças jamais a afetam. É justamente essa 

universalidade própria da música, ao lado da determinidade mais precisa, o que lhe 

confere o supremo valor como panaceia de todos os nossos sofrimentos 

(SCHOPENHAUER, 2005, p. 341-342). 

 

 A música é, para Schopenhauer, a arte que expressa a essência íntima de todas as coisas, 

é uma cópia do em-si do mundo. Essa arte dos sons não nos proporciona o mero conhecimento 

dos fenômenos, das coisas em sua aparência, mas o conhecimento verdadeiro de cada espécie 

de coisa, ou seja, a música nos comunica o essencial de todas as coisas. A música, portanto, não 

expõe, através de seus tons, as alegrias ou as dores particulares, mas os sentimentos em si 

mesmos, isto é, exprime a essência de cada sentimento. É por isso que a arte dos tons instiga 

tão intensamente a nossa fantasia e nos apresenta um mundo espiritual invisível, um mundo que 

é completa e imediatamente compreendido por qualquer um de nós, tal qual uma linguagem 

universal distinta e cristalina. Todavia, Schopenhauer ressalta que essa universalidade da 

música não é de modo algum oca como a da mera abstração, pois a sua universalidade possui 

uma determinidade mais constante e nítida, sendo sempre precisa e passível de intuição. 

 Todas as exteriorizações da vontade do mundo, incluindo todas as atividades íntimas 

humanas, são exprimíveis pela infinidade de possibilidades melódicas, “porém sempre na 

universalidade da mera forma sem matéria [...], por assim dizer a alma mais interior destes, sem 

corpo” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 344). A música, desse modo, expressa para aquilo que é 

físico o seu metafísico, para qualquer fenômeno a sua essência. Em outras palavras, a linguagem 

universal da música é, em analogia aos conceitos gerais, uma “abstração da realidade efetiva”. 

No entanto, enquanto os conceitos gerais são abstrações no sentido amplo do termo, ou seja, 

expressam em sua universalidade apenas a “casca exterior” das coisas, a música apresenta a 

alma das coisas, o “núcleo interior que precede todas as figuras” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 

345).  

 A partir do aspecto paralelo entre a abstração dos conceitos gerais e a abstração da 

linguagem universal da música, Schopenhauer estabelece uma analogia entre a filosofia e a 

música. Segundo seu pensamento, enquanto a filosofia explicita a essência íntima do mundo 

em conceitos universais, a música, através de seus tons, expressa a verdade do mundo num 
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único estofo, numa linguagem universal distinta e nítida. É por isso que Schopenhauer, 

parodiando a expressão de Leibniz, afirma que “a música é um exercício oculto de filosofia, no 

qual a mente não sabe que está filosofando” (SCHOPENHAUER, 2003, p. 238). Não obstante, 

é importante observar que essa afirmação também retoma uma distinção fundamental entre a 

filosofia e a música, onde por um lado os conceitos universais expõem um conhecimento 

racional sobre o mundo, e por outro, a linguagem universal da música expressa uma sabedoria 

incompreensível para a razão. 

 Segundo a metafísica schopenhaueriana, a música, através da determinidade e 

universalidade de sua linguagem, exerce sobre o nosso íntimo o efeito mais poderoso. Isto se 

deve à capacidade da música de nos revelar de modo imediato e integral a verdade sobre o 

mundo, e de nos proporcionar, mais do que qualquer outra arte, um refúgio de nossas angústias. 

A arte dos tons nos conduz a “um paraíso tão familiar e no entanto eternamente distante” 

(SCHOPENHAUER, 2005, p. 346), onde todo o nosso querer é suspenso, fazendo-nos alcançar, 

assim, um pleno estado de tranquilidade. Em suma, a música nos apresenta as agitações da vida 

em sua forma geral e simples, apartando-nos dos tormentos da realidade particular, tal qual uma 

panaceia para todo nosso sofrimento existencial.  

Não obstante, é necessário relembrar que, segundo Schopenhauer, a música só pode 

atingir o seu fim na harmonia completa, isto é, a arte dos tons só se manifesta como uma 

objetidade perfeita da vontade do mundo quando pressupõe todos os graus de objetivação. Em 

outras palavras, a música só nos comunica instantânea e completamente o conhecimento do 

em-si do mundo quando a sua melodia está acompanhada por todas as outras vozes, a saber: o 

baixo, correspondente ao reino inorgânico, o tenor, correspondente ao reino vegetal, e a 

contralto, correspondente ao reino animal.  

 

Por fim, diante de todas as considerações expostas até aqui sobre o paralelismo entre as 

ideias e a música, podemos corroborar a posição de soberania da arte dos tons na metafísica 

schopenhaueriana. Uma magnitude justificada a partir de sua relação direta com a essência do 

mundo, tendo em vista a sua exclusiva capacidade de exprimir imediata e completamente a 

vontade do mundo – tal qual uma linguagem universal. Portanto, podemos agora entender por 

que a música é, para Schopenhauer, a arte que exerce, sobre o nosso íntimo, o efeito imediato 

e mais vigoroso, sendo capaz de nos distanciar de todos os tormentos existenciais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente texto é fruto de uma investigação sobre a metafísica da música que 

Schopenhauer elabora a partir de um paralelismo entre as ideias e a música. Buscamos, com 

esta pesquisa, mostrar a grandeza da música para o pensamento schopenhaueriano – uma 

magnitude identificada, pelo filósofo, a partir do efeito imediato e mais vigoroso que tal arte é 

capaz de exercer sobre o íntimo do ser humano. Todavia, intentando uma explanação adequada 

sobre o paralelismo schopenhaueriano entre as ideias e a música, optamos por dividir este 

trabalho em duas partes. Na primeira, apresentamos as relações entre a teoria do conhecimento 

schopenhaueriana e sua filosofia da arte e, na segunda, elucidamos o desenvolvimento 

propriamente de sua metafísica da música.  

Diante disso, explicamos, no primeiro capítulo, que a metafísica schopenhaueriana, 

considera o mundo sob duas perspectivas: o mundo como vontade e como representação, onde 

a vontade do mundo é a sua essência e a representação é o modo como tomamos o mundo como 

nosso objeto de conhecimento. Também explicitamos que, para Schopenhauer, a representação 

pode se dar de dois modos: um submetido ao princípio de razão, ou seja, o conhecimento dos 

fenômenos e outro alheio a esse princípio, ou seja, a apreensão da ideias. Vimos ainda que a 

ideia é a objetidade adequada da vontade do mundo, e que essa objetivação se dá em graus 

determinados: mundo inorgânico, reino vegetal, reino animal e vida humana. Além disso, 

expusemos que a arte é a forma preponderante de comunicar o conhecimento das ideias e que 

Schopenhauer estabelece uma hierarquia entre as artes a partir do grau de ideia que cada tipo 

de arte comunica. Entretanto, ao final do capítulo, ressaltamos que a metafísica 

schopenhaueriana reserva um lugar especial para a música, tendo vista que ela é a única arte 

que expressa direta e integralmente a essência do mundo, sendo, por conseguinte, análoga às 

ideias. 

 No segundo capítulo, por sua vez, expusemos que a música é, para Schopenhauer, a arte 

soberana, tendo em vista que ela exprime, num único estofo, todas as nuances da vontade do 

mundo, exercendo sobre o nosso íntimo um efeito imediato e mais vigoroso. Também 

explicamos como o filósofo associa a estrutura da harmonia do sistema tonal ocidental à 

organização da natureza, e como ele estabelece, dessa forma, um paralelo entre as vozes da 

harmonia (baixo, tenor, contralto e soprano) e os graus da ideia (mundo mineral, reino vegetal, 
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reino animal e ser humano). Vimos ainda como o sistema tonal ocidental é fundamentado na 

série harmônica de um som natural, mas também como os ajustes do temperamento igual 

tornam questionável a defesa schopenhaueriana da naturalidade desse sistema tonal. 

Elucidamos também como Schopenhauer compara a importância da melodia para a música com 

a importância do ser humano para a natureza. E, por fim, explicitamos como, segundo a filosofia 

schopenhaueriana, a música exprime, na harmonia completa, a história secreta da vontade do 

mundo – tal qual uma linguagem universal nítida e distinta. 

 Contudo, apesar de termos investigado detalhadamente o desenvolvimento da 

metafísica da música schopenhaueriana, não logramos esgotar aqui todas as questões de sua 

filosofia. Um problema específico merece, nesse sentido, ser destacado: De que modo as 

músicas de textura polifônica, como as Fugas de J. S. Bach, poderiam ser analisadas por uma 

perspectiva schopenhaueriana? Em outras palavras, como essa textura musical, que pressupõe 

uma igualdade de importância entre suas vozes, se relacionaria com uma metafísica da música 

que reserva um lugar de destaque para a voz mais aguda (soprano)?  

 Embora nenhuma composição de J. S. Bach tenha sido citada nas obras de 

Schopenhauer, é impensável que o filósofo não conhecesse a música de um compositor dessa 

envergadura, principalmente sendo ele seu compatriota. Não obstante, podemos afirmar, de 

antemão, que a textura polifônica das fugas contraria certos fundamentos da metafísica da 

música, pois mesmo que conseguíssemos formular alguma correspondência entre as vozes das 

fugas e os graus das ideias, não poderíamos atribuir, a uma textura polifônica, a relação 

hierárquica que Schopenhauer estabelece entre os graus das ideias. Diante disso, poderíamos 

afirmar então que as fugas, assim como outras composições polifônicas, não são para 

Schopenhauer representações adequadas da vontade do mundo?   
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