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Considerado por Schopenhauer como um texto excepcionalmente esclarecedor 

das relações entre melancolia, genialidade e loucura, o drama Torquato Tasso (1999), 

de Goethe, é usado pelo filósofo alemão como modelo para se pensar a conexão entre 

estes três estados. A peça expõe, além da alternância entre genialidade e loucura, a 

melancolia inerente ao gênio. O distanciamento da realidade, o êxtase alienante da 

imaginação produz um desdobramento, a contradição entre o real e o ideal, fratura que é 

uma manifestação da melancolia. Modo particular de relação com o mundo, este exílio 

da existência prosaica é um estado íntimo comum ao louco, ao melancólico e ao gênio: 

estas são três expressões distintas de um mesmo conflito. No presente trabalho, 

pretende-se elucidar a articulação entre melancolia, genialidade e loucura. Para isto, 

retomam-se as considerações de Schopenhauer acerca desses três estados. Em seguida, 

analisa-se o drama de Goethe a fim de aproximar as representações que os pensadores 

alemães fazem do gênio louco e melancólico de Torquato Tasso. 

Em Schopenhauer, as noções de melancolia, genialidade e loucura pressupõem a 

diferenciação entre duas formas de conhecimento: o racional, norteado pelo princípio de 

razão, servidor e assegurador da vontade; e o estético ou genial, liberto do princípio de 

razão, independente e negador da vontade. São modos contrários de conhecer que, para 

o filósofo, não coexistem em uma mesma pessoa. O indivíduo que se inclina para uma 

forma, rejeita a outra. 

 A possibilidade e a essência da genialidade se explicam, segundo Schopenhauer, 

da seguinte forma: o gênio somente pode se apresentar em um indivíduo se este possuir 

uma dimensão das capacidades de conhecimento que excede sobremaneira a medida 



 

necessária para o mero desempenho da própria vontade. Isento do jugo da vontade, este 

excesso de conhecimento procede como puro sujeito do conhecer, reproduzindo com 

clareza a substância do mundo. Livre do princípio de razão, o gênio, puro sujeito do 

conhecimento, dispõe da faculdade de perceber e conceber as Ideias.  

 Enquanto no gênio o intelecto predomina sobre a vontade, no indivíduo comum 

ocorre o contrário, a vontade prevalece sobre intelecto. Schopenhauer considera que o 

que diferencia o gênio do homem comum é isto: o primeiro é 2/3 intelecto e 1/3 

vontade; já o segundo é 2/3 vontade e 1/3 intelecto. O excedente de intelecto é o que 

distingue o indivíduo genial. Neste, o intelecto se aparta da vontade, liberta-se e se 

emancipa dela. Esta separação mostra um poder da faculdade de conhecer altamente 

superior ao conhecimento que é preciso para a mera sujeição à vontade, e é esta partição 

que permite ignorar o querer, as necessidades e propósitos pessoais, recusar a vontade e 

se absorver na Ideia. Trata-se de uma compreensão que elucida as extravagâncias e 

fraquezas comuns dos gênios. Devido ao adicional de suas faculdades, eles costumam 

se mostrar excessivos nos mais variados aspectos: impetuosidade das paixões, alteração 

súbita de ânimo, melancolia predominante. São excessos que não raro se avizinham da 

loucura.  

 Enquanto absorto na contemplação estética, o excedente de conhecimento do 

gênio se concentra na substância do mundo e o indivíduo se esquece de si. Este é o 

instante do entusiasmo no qual a obra de arte é concebida. Por outro lado, quando o 

gênio atenta para si mesmo, voltando-se para as próprias necessidades e objetivos, o 

adicional de conhecimento atende à vontade pessoal, evidencia os interesses e expõe as 

coisas com clareza intensa, de modo que mesmo um objeto insignificante assume 

enorme importância. Tudo é maximizado, todas as coisas são acentuadas. Esta ênfase 

hiperbólica sobre tudo estimula a vontade além da medida. Os apetites se convertem de 

súbito em paixões, as tendências e o temperamento são demasiadamente aumentados. O 

ânimo se altera repentinamente porque os objetos maximizados se superpõem. A 

melancolia prevalece porque há mais frustração que satisfação.   



 

(...) o enérgico poder de conhecimento além do normal mostra tudo ao 
indivíduo genial de maneira extremamente vivaz, com cores quentes, 
e aumentado ao assombroso, fazendo com que veja o extremo em toda 
parte. Exatamente por isso, por essas representações exageradas, a 
vontade é excessivamente excitada, cada disposição é sobrecarregada, 
cada movimento da vontade se torna afeto; e, visto que o adverso e o 
inconveniente são em maior número que o favorável e o desejável, a 
melancolia se torna dominante: uma representação vivaz reprimirá 
(wird verdrängen) de imediato a outra, levando o humor a mudar 
rapidamente, pulando de um extremo a outro; tudo como está exposto 
primorosamente no Tasso.  (SCHOPENHAUER, 2003, p. 63).  

 O que aproxima a genialidade da loucura é a negligência do conhecimento 

orientado pelo princípio de razão, a ignorância das relações racionalmente fundadas. O 

temperamento do gênio, tal qual o do louco, opõe-se ao saber da cadeia causa-efeito, 

disposição própria do conhecimento prático e científico. Enquanto o gênio se abandona 

na intuição da Ideia, o louco não vincula adequadamente o passado ao presente.   

(...) vemos como o louco conhece corretamente o presente individual, 
bem como muitas coisas particulares já acontecidas, contudo 
desconhece a concatenação e as relações; por conseguinte, erram e 
falam absurdos. Ora, é exatamente este o seu ponto de contato com o 
indivíduo genial. Pois também este perde de vista o conhecimento da 
concatenação das coisas ao negligenciar o conhecimento das relações 
conforme o princípio de razão, para ver e procurar nas coisas apenas 
as suas Ideias e captar a sua essência que se expressa para a intuição 
(...). (SCHOPENHAUER, 2005, p. 263-4).  

 Trata-se, em ambos os casos, de abandonar o saber fundado na experiência, de 

contrariar o emprego empírico do princípio de razão. O louco produz ilusões que 

desvirtuam o presente. O gênio se entrega à intuição, dissolve-se na concepção das 

Ideias, apreende o verdadeiro, o eterno, e compreende a ficção do presente.  

 O que determina a loucura é a falsificação do pensamento. O louco constrói um 

discurso infundado sempre acerca do passado, do ausente e do já ocorrido por meio do 

vínculo destes com o tempo presente. Cria raciocínios ilusórios equivocadamente 

ligados ao presente. Não se trata de falta de memória, mas da atividade imprópria desta. 

Na loucura há razão bem como o desenvolvimento desta em memória. Porém, esta 

faculdade se exerce incorretamente.  



 

Por isso me parece que sua doença atinge especialmente a 
MEMÓRIA. Não que esta lhes falte completamente, (...) mas antes, o 
fio da memória é rompido e a sua conexão contínua é suprimida, 
tornando impossível qualquer lembrança uniforme e coerente do 
passado. Cenas isoladas acontecidas lá se encontram corretamente, 
bem como o presente individual, mas na lembrança se encontram 
lacunas, as quais são preenchidas com ficções que, ou são sempre as 
mesmas, caso em que se tornam ideias fixas, ilusão fixa, melancolia, 
ou mudam continuamente, são acasos efêmeros, quando se tem a 
demência, fatuitas. (SCHOPENHAUER, 2005, p. 262). 

 A genialidade e a loucura são parecidas na medida em que em ambos os estados 

a apreensão dos objetos ocorre de forma isolada: o encadeamento entre as coisas é 

esquecido. O modo de conhecimento genial concebe o objeto extraindo-o do 

movimento dos fenômenos. A percepção do louco é privada da concatenação das coisas, 

pois possui uma memória lacunar. As propriedades que os objetos separados mostram 

de forma sutil, incompleta e inconstante alçam a maneira da apreensão genial às Ideias 

dessas propriedades, à concepção tenaz, completa e constante. É por isto que o gênio é 

exagerado: ele percebe as coisas excessivamente, vê além do ordinário, maximiza as 

imagens. Assim, age de modo extremo, ultrapassa limites, erra nas proporções. Privado 

de serenidade, comporta-se de maneira excêntrica, aparecendo como louco. Além dessa 

vizinhança com a loucura, há ainda outro prejuízo: o da melancolia. 

(...) um poeta pode conhecer profunda e fundamentalmente o homem, 
no entanto conhece muito mal os homens; por essa razão ele é 
facilmente enganado e se torna um joguete nas mãos dos astutos. (...). 
Ademais, observamos muitas vezes certa melancolia em pessoas de 
gênio. Willisius descreve os sintomas da melancolia: 1) reflexão e 
pensamento constantes, sempre às voltas com meditações, nunca se é 
livre, vacuus; 2) pensamento contínuo numa coisa, e tão 
exclusivamente que se perde de vista outras coisas muitas vezes mais 
importantes; 3) visão das coisas em sombria luz desfavorável. Os dois 
primeiros pontos estão necessariamente ligados ao laborar do gênio. 
Jamais se instituirá algo de grandioso se, no tempo de seu 
amadurecimento, ele não for continuamente pensado e todo o resto 
esquecido. O terceiro ponto é com facilidade encontrado e acrescido 
aos outros. (SCHOPENHAUER, 2003, p. 81).  

 Além da ideia fixa, Schopenhauer considera o alheamento reflexivo próprio do 

melancólico como um aspecto fundamental do trabalho do gênio. Não há possibilidade 

de se produzir uma obra genial sem este meditar constante, sem esta aplicação pertinaz 



 

do pensamento que ignora a recordação de outras coisas. Os sintomas da melancolia são 

parte da constituição e condição da genialidade, uma vez que embasam parte do 

processo criativo do gênio. 

 Schopenhauer repete várias vezes que ninguém mostrou a tangência entre 

genialidade e loucura com tantos detalhes e clareza quanto Goethe em Torquato Tasso. 

Para o filósofo, o objetivo do poeta alemão neste épico é representar a tragicidade e os 

sofrimentos do gênio. 

Torquato Tasso (1544-1595), grande poeta da Renascença italiana, ainda em 

vida foi muito conhecido pela personalidade perturbada e misantrópica, sendo visto 

como uma figura emblemática do artista melancólico. Depressivo e paranoico acabou 

sucumbindo à loucura. Viveu do amparo das cortes, migrando entre elas devido a 

confusões causadas pelo desequilíbrio mental. 

Inspirado na biografia de Torquato Tasso, o drama homônimo de Goethe foi 

publicado em 1790. Trata-se de uma poesia dramática que compõe o chamado período 

clássico da obra do escritor alemão.  

O drama representa os sofrimentos do poeta. As fraquezas deste são o foco da 

peça. Todos os outros personagens descrevem a personalidade melancólica e paranoica 

de Tasso que, além de ser atormentado pela própria consciência, opõe-se às expectativas 

da sociedade cortesã.  

LEONOR: 

(...) 

E se ele próprio mal pisa esta terra, 

Também o prémio mal lhe pesa na fronte. 

(...). E acredita: 

A coroa de louros é mais sinal 

De sofrimento do que de felicidade. (GOETHE, 1999, p. 106). 

Logo adiante: 



 

ANTONIO: 

(...) 

Ora mergulha em si, como se o mundo 

Inteiro estivesse nele, e ele se bastasse 

Nesse seu mundo, e tudo à sua volta 

Desaparece. E ele nada faz, 

Rejeita o mundo, volta a ensimesmar-se –  

De repente, se a centelha invisível 

Ateia a mina, seja alegria, dor 

Capricho ou cólera, dá-se a explosão: 

Então, tudo quer ter, tudo abarcar, 

E que aconteça o que ele imaginou; 

(...) 

Ele exige de si o impossível 

Para o poder pedir também aos outros 

O fim supremo de todas as coisas, 

É aí que o seu espírito quer chegar. 

Um entre milhões de homens o conseguem, 

Ele não é esse homem: por fim volta, 

Incorrigível, a olhar para o seu umbigo. (GOETHE, 1999, p. 109). 

O núcleo do drama é a crise de identidade do poeta e a ignorância das 

convenções e expectativas sociais. 

TASSO: 

(...) a natureza  

Foi boa e concedeu-me este meu gênio; 

Mas estragou logo o precioso dom 

Acompanhando-o de algumas fraquezas, 



 

Orgulho sem limites, excessiva 

Sensibilidade e ensimesmamento. 

(...). (GOETHE, 1999, p. 135). 

Mais adiante: 

TASSO: 

Este ímpeto que dia e noite sinto 

Varrer-me o peito, em vão tento travá-lo. 

Se não poso pensar nem fazer versos, 

Não é vida para mim a minha vida. 

Tenta impedir o bicho de fiar 

A sua seda, nesse fiar para a morte: 

Vai tecendo essa trama preciosa 

A partir de si próprio, e não desiste 

Antes de se encerrar no seu caixão. 

(...). (GOETHE, 1999, p. 147). 

As dicotomias temáticas presentes no drama são as seguintes: razão/inteligência 

e alma/emoção; moderação/renúncia e paixão/exaltação; vida ativa/política e vida 

contemplativa/poética. São conceitos que caracterizam a identidade dos personagens e 

as relações que estes mantêm entre si.  

Vítima de seus próprios excessos, Tasso é levado à desgraça. Ignorando as 

expectativas que os outros mantêm sobre ele, engana-se sobre as ações alheias. 

Atormentado, ilude-se sobre as intenções dos que o cercam. Apartado da existência 

prosaica da corte, mergulhado na vida contemplativa, dedicado à produção poética e 

imerso em melancolia, o poeta se isola da realidade e se engana. Assim, acaba nutrindo 

desconfianças excessivas e injustificadas sobre os outros personagens. Essa suspeita se 

agrava no decorrer da ação, chegando à paranoia, ao delírio. 

AFONSO: 



 

Só quem os não conhece teme os homens,  

Mas se os evitas, em breve os desconheces. 

É o caso dele, e assim, a curto prazo, 

Uma alma livre se confunde e enreda. 

Por isso os meus favores o preocupam 

Em excesso; e ele nutre desconfiança 

Contra muitos que bem conheço e sei 

Não serem inimigos. Se acontece 

Uma carta perder-se, ou um criado 

Deixar o seu serviço e servir outro, 

Ou se um dos seus papéis lhe sai das mãos, 

Logo ele vê desígnios e traição, 

Astúcias para atingir a sua sorte. (GOETHE, 1999, p 37). 

 Mais adiante: 

TASSO: 

Querem então fazer-me acreditar 

Que ninguém me persegue nem me odeia, 

Que todas estas manhas e esta trama 

Secreta é fruto da minha cabeça!  

(...). (GOETHE, 1999, p. 124). 

A princesa Leonor por vezes chama a atenção de Tasso para os riscos da 

melancolia e do alheamento da realidade. Ela adverte o poeta sobre os danos dos 

excessos, das paixões imoderadas, da exaltação, da misantropia e do devaneio, sempre o 

exortando à atitude contrária: à moderação, renúncia, convivência e ponderação.  

PRINCESA: 

Por esse andar, não encontraremos nunca 

Companhia que nos sirva! É um atalho 



 

Que nos leva para bosques solitários, 

Vales perdidos, e a alma, a pouco e pouco, 

Cria maus hábitos, e busca construir 

Dentro de si a idade de ouro que o mundo  

Lá fora não lhe oferece, e o resultado  

Será sempre o fracasso, podes crer. (GOETHE, 1999, p. 64). 

Antonio, representante da vida cortesã, opõe-se à postura excessiva de Tasso, 

valorizando a moderação, as convenções e reforçando o abismo existente entre 

experiência garantida pela vida prática e os arroubos da vida poética, a impulsividade do 

gênio. Às provocações de Antonio, Tasso reage com fúria. Descontrola-se e propõe um 

duelo, excedendo as normas da corte. O duque Afonso intercepta a discussão e ordena 

que o poeta se encerre em um quarto.  

ANTONIO: 

(...) 

Negas que no momento da paixão, 

Que subitamente dele se apossa, 

Ele é capaz de lançar a injúria 

Sobre o príncipe, a princesa, ou qualquer outro? 

São crises momentâneas; mas a crise 

Regressa a cada instante, e ele não controla 

Nem as palavras, nem o fogo do sangue. (GOETHE, 1999, p. 110). 

 Na clausura, os tormentos e sofrimentos de Tasso se agravam progressivamente. 

A desconfiança, sintoma típico da melancolia, é uma das piores perturbações do poeta. 

As suspeitas nutridas em relação aos outros aumentam até a completa paranoia. 

TASSO: 

(...) 

É uma conjura, tu és o cabecilha, 



 

Pra que o meu canto não chegue à perfeição, 

Pra que o meu nome se não espalhe plo mundo, 

Pros invejosos lhe encontrarem fraquezas 

Pra que, por fim, caia no esquecimento: 

Por isso eu me devia dar ao ócio, 

Por isso eu me devia controlar. 

(...). (GOETHE, 1999, p. 156). 

As queixas dos outros personagens sobre as atitudes de Tasso aumentam 

conforme se excede o subjetivismo e se altera o humor do poeta. Não somente as 

paixões, a impetuosidade, a misantropia, a mudança de humor, os delírios e a paranoia 

são alvos de críticas, mas todos os traços da personalidade, as maneiras de se expressar 

e agir. Em todos os sentidos o excesso distingue o comportamento do poeta.  

ANTONIO: 

Não há duvida, a vida desregrada, 

Que por vezes nos traz sonhos pesados, 

Faz-nos por fim sonhar em pleno dia. 

Não sonha ele quando de nós suspeita? 

Por onde quer que ande, acha que está 

Cercado de inimigos. Se lhe admiram 

O talento, é inveja, e se o invejam 

Isso é já ódio e perseguição. 

(...). (GOETHE, 1999, p. 141). 

 Indiferente às inúmeras exortações à moderação, Tasso confessa de forma 

excessiva o amor exaltado que nutre pela princesa, e acaba assim por assustá-la e 

distanciá-la. O drama termina com o poeta absolutamente atormentado, delirante e, por 

fim, aceitando o apoio oferecido por Antonio, rogando a este que o ajude.  

TASSO:  



 

(...) 

E deixa-me ficar neste delírio; 

Não quero cair na razão, e perdê-la. 

Sinto que estou destruído por dentro, 

E vivo para o sentir. O desespero 

Toma conta de mim, desenfreado; 

No horror infernal que me devora, 

A blasfêmia é um leve grito de dor. 

(...). (GOETHE, 1999, p. 158). 

 Logo adiante: 

TASSO: 

(...) 

Não, está tudo acabado! Só nos fica 

A lágrima que a natureza nos deu, 

O grito de dor se um homem por fim 

Mais não pode... e a mim, mais que a ninguém, 

Me deu ela, na dor, voz, melodia, 

Pra chorar este abismo de tristeza: 

E se o homem comum na dor se cala, 

Um deus deu-me o dom de cantar a minha. (GOETHE, 1999, p. 160). 

O convencionalismo da corte leva ao fingimento, à dissimulação. Para Tasso, 

este teatro é motivo de estranhamento e misantropia. Imerso em um subjetivismo 

excessivo, o poeta acaba sendo vítima da própria consciência, algoz de si mesma. Como 

afirma Schopenhauer, em Tasso é possível ver com clareza a tragédia do gênio, a 

tangência entre melancolia, loucura e genialidade. O alheamento da realidade, o 

ensimesmamento, a dedicação desmedida à vida contemplativa e poética levam a 

grandes equívocos, a ilusões acerca das intenções e atitudes alheias. Este 



 

comportamento tipicamente melancólico adensa a desconfiança até a paranoia, raiando 

pela loucura. Por fim, tudo conduz ao completo engano, culminando no delírio. 

 A aproximação de Tasso e Antonio no fim da ação sugere, de acordo com a 

forma clássica dessa peça, o equilíbrio entre o subjetivo e o objetivo. A indiferença à 

moderação e a entrega ao subjetivismo extremo conduzem o protagonista à desgraça. O 

pedido de ajuda feito por Tasso e o amparo dado por Antonio representam os ideais 

clássicos de arte e humanidade. Embora o drama termine com o infortúnio do poeta, a 

afirmação por parte deste da capacidade de cantar a dor sugere a possibilidade, senão do 

fim, ao menos da vazão do sofrimento.   

Referências 

GOETHE, J. W. Torquato Tasso. Um drama. Lisboa: Relógio d’água Editores, 1999. 

 

BARBOSA, Jair. A metafísica do belo de Arthur Schopenhauer. São Paulo: Humanitas 

FFLCH/USP, 2001. 

 

KESTLER, I. M. F. Torquato Tasso: o drama do poeta moderno.  Forum Deutsch 

Revista brasileira de estudos germânicos. vol. 9, p. 113-126, 2005. Disponível em: 

http://www.apario.com.br/forumdeutsch/revistas/vol9/tasso.pdf Acesso em: 5 junho 

2015.  

 

SCHOPENHAUER. Arthur. Metafísica do Belo. São Paulo: Editora UNESP, 2003.  

 

_____. O mundo como vontade e como representação. São Paulo: Editora UNESP, 

2005. 


