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O que nos torna felizes ou infelizes não é o que as 
coisas são objetiva e realmente, mas o que são para 
nós, em nossa concepção.  
 

(Schopenhauer, Aforismos para a sabedoria de vida) 



 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a noção e a possibilidade da felicidade 
proposta pelo filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Esta pesquisa é feita a partir do 
estudo dos escritos do próprio filósofo, especialmente as obras O mundo como 
vontade e como representação, tomo 1, e Aforismos para a sabedoria de vida. 
Também recorremos a alguns dos comentadores que, na tradição brasileira de 
estudos schopenhauerianos, abordam tal temática. Considerando o pensamento de 
Schopenhauer, este estudo traz uma análise sobre o entendimento de que a vida é 
sofrimento, investiga sobre a felicidade com a satisfação dos desejos, aborda a 
questão da superação do sofrimento pela negação da Vontade e discorre sobre a 
felicidade com a sabedoria de vida. O filósofo postula que todos estão sofrendo em 
qualquer situação que se encontrem: viver é sofrer. A fonte do sofrimento 
interminável é a essência em si do mundo, essência essa que Schopenhauer 
compreende como sendo a Vontade. Segundo o filósofo, a Vontade é uma essência 
autodiscordante, insaciável que expressa esse caráter conflituoso em cada 
indivíduo. Dessa forma, o sofrimento é uma expressão da Vontade. O sofrimento é a 
travação da Vontade, travação essa em que a Vontade impede a si mesma de 
realizar seus fins nos indivíduos. No entanto, podemos perceber uma superação do 
sofrimento pelo acontecimento da negação da Vontade, acontecimento esse em que 
a Vontade, em alguns indivíduos, prefere não mais afirmar a vida mediante a 
renúncia aos prazeres. Também podemos perceber a possibilidade de atingir uma 
vida agradável e feliz, vida essa que é entendida como uma vida sábia. Deste modo, 
surge a questão de compreender prováveis noções de felicidade, bem como a 
possibilidade de ser feliz na filosofia de Schopenhauer, já que, mesmo 
compreendendo a vida como continuo padecimento, o filósofo apresenta condições 
indicativas de felicidade. E o que podemos observar é que a felicidade é entendida 
de modo negativo, ou seja, é apenas ausência momentânea do sofrimento. Em 
Schopenhauer não existe felicidade como aquisição de contentamento, prazer. 
Podemos perceber ainda um estado de superação do sofrimento com a negação da 
Vontade, estado esse em que o sujeito se torna indiferente a todo padecimento. E 
também podemos perceber que mediante o conhecimento da sabedoria de vida, que 
é o caráter adquirido, as pessoas conquistam um aprendizado de como pode se 
conduzir na vida possibilitando viver de forma o menos infeliz possível. Esse modo 
de viver consiste na felicidade apresentada na eudemonologia do filósofo. Esta 
felicidade da eudemonologia é a que é passível de ser alcançada de forma 
prolongada segundo Schopenhauer. 
 
Palavras-chave: Vontade. Felicidade. Negação da Vontade. Sabedoria de vida 
 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The aim of this work is to analyze the notion and possibility of happiness proposed by 
German philosopher Arthur Schopenhauer. This research is based on a study of his 
writings, especially The World as Will and Representation, volume 1, and Aphorisms 
on the Wisdom of Life. It also considers some critics from the Brazilian tradition of 
Schopenhauer studies. Proceeding from Schopenhauer’s thinking, this study offers 
an analysis of the understanding that life is suffering, investigates happiness through 
the satisfaction of desires, addresses the question of overcoming suffering through 
denial of the Will, and discusses happiness vis-à-vis the wisdom of life. The 
philosopher postulates that everyone suffers in whichever situation they find 
themselves: for, to live is to suffer. The source of endless suffering is the essence of 
the world itself; and it is this essence that Schopenhauer understands as the Will. 
According to him, the Will is a self-discordant, insatiable essence; and this conflicting 
characteristic expresses itself in each individual. Therefore, suffering is a 
manifestation of the Will. It is the halting of the Will, a blockage in which the Will 
prevents itself from achieving its ends in individuals. However, we can realize the 
overcoming of suffering by denial of the Will, an act by which some individuals no 
longer choose to affirm life through the renunciation of pleasure. We can also identify 
the possibility of achieving a happy and pleasant life, one that is understood as wise. 
Thus arises the question of understanding prospective notions of happiness, as well 
as the possibility of being happy in Schopenhauer’s philosophy, since even though 
he understands life as continuous affliction, he presents conditions that are indicative 
of happiness. Moreover, we can observe that happiness is understood in a negative 
way, that is, it is just the momentary absence of suffering. According to 
Schopenhauer, happiness does not appear as the acquisition of contentment or 
pleasure. We can still observe a state of overcoming suffering through denial of the 
Will, a state in which the individual becomes indifferent to all ailments. Further, we 
can realize that through knowledge of the wisdom of life, which is an acquisition of a 
character, people gain an understanding of how to behave in their lives, thereby 
allowing them to live as minimally unhappily as possible. This way of living produces 
the happiness presented in Schopenhauer’s eudemonology, according to which 
happiness is something that can be achieved in a processual way. 
 

Keywords: Will. Happiness. Denial of Will. Wisdom of life. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Para Schopenhauer, a vida é sofrimento. Segundo o filósofo, cada pessoa, 

por mais que tenha uma vida confortável, está em um constante padecer. O 

sofrimento, assim, é inerente a todas as pessoas e a tudo que vive. Nesse sentido, 

viver é sofrer: a partir da existência, o ser humano, como todos os demais seres, 

também já se encontra envolvido necessariamente com o sofrimento. O 

padecimento é algo tão próprio da vida que, se não existir mais nenhum sofrimento 

com as necessidades, as pessoas sofrem com o tédio na saciedade. 

Mesmo que Schopenhauer entenda a vida como sofrimento, descreve sobre 

certas possibilidades de haver felicidade. Podemos constatar isso, de forma mais 

clara, em dois momentos da filosofia de Schopenhauer. Nos Aforismos para a 

sabedoria de vida, Schopenhauer fala de uma “arte de conduzir a vida do modo mais 

agradável e feliz possível” (SCHOPENHAUER, 2006, p. 1). No livro O mundo como 

vontade e como representação, o filósofo usa diferentes termos para referir-se ao 

estado do sujeito em que ocorre a negação da Vontade que apontam alguma 

felicidade com tal negação, pois, quando esse acontecimento ocorre, surge uma 

“paz que é superior a toda razão, aquela completa calmaria oceânica do espírito, 

aquela profunda tranquilidade, confiança inabalável e serenidade jovial” 

(SCHOPENHAUER, 2015a, § 71, p. 476). Desta forma, podemos perceber que, 

apesar de Schopenhauer haver compreendido a vida como sofrimento, ainda há a 

possibilidade de existir alguma felicidade passível de ser atingida. As noções de vida 

agradável e feliz com a sabedoria de vida, bem como as noções de paz, calmaria, 

serenidade jovial com a negação da Vontade dão a entender que em Schopenhauer 

há a probabilidade de haver noções diversas de felicidade. 

Desta forma, temos como objetivo geral nesta pesquisa analisar, na 

perspectiva de Schopenhauer, noções e a possibilidade de felicidade especialmente 

na sabedoria de vida e na negação da Vontade. Neste sentido, buscaremos 

compreender o entendimento de felicidade baseando-nos na metafísica de 

Schopenhauer e em alguns conteúdos do pensamento ético do filósofo, conteúdos 

estes que estão relacionados com o acontecimento da negação da Vontade e da 

aquisição da sabedoria de vida. 
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Como problema, temos o seguinte questionamento: em que consiste a 

felicidade na perspectiva de Schopenhauer, uma vez que o filósofo entende a 

existência como sendo sofrimento? Em outros termos, temos como problemática a 

identificação da possibilidade ou impossibilidade da felicidade no pensamento de 

Schopenhauer, pois o filósofo, entendendo a vida como sofrimento, descreve, ao 

longo dos seus escritos, noções que podem ser remetidas a alguma forma de 

felicidade. Desse modo, temos uma problemática que gira em torno de encontrar 

alguma felicidade passível de ser atingida dentro de uma perspectiva de mundo 

compreendida como sendo sofrimento. 

Para responder a esse questionamento, nos restringimos a compreender o 

que seja o sofrimento de acordo com Schopenhauer. Nessa oportunidade, nos 

defrontamos com a metafísica de Schopenhauer, metafísica essa que tem como 

essência do mundo a Vontade. Detendo-nos no conhecimento metafísico de 

Schopenhauer chegaremos a compreender um pouco sobre o entendimento 

schopenhaueriano de que a vida é sofrimento. Desse modo, perceberemos a fonte e 

o conceito de sofrimento. Poderemos constatar o sofrimento ligado à noção de 

Vontade como essência em si do mundo. Também perceberemos nessa visão 

schopenhaueriana do mundo alguns aspectos do sofrimento, tal como o de que ele 

ocorre entre dor e tédio, sendo que estes dois são os polos opostos do sofrimento. 

Com isso, constataremos como Schopenhauer explica o sofrimento na vida humana. 

Em seguida buscaremos investigar o entendimento desenvolvido por 

Schopenhauer a respeito da felicidade na satisfação dos desejos. Como o filósofo 

descreve a felicidade como satisfação dos desejos e a vida é, segundo o filósofo, 

sofrimento, há a necessidade de esclarecer o que seja essa felicidade com a 

satisfação dos desejos. 

Tendo em vista compreender a possibilidade da felicidade em Schopenhauer 

no acontecimento da negação da Vontade, nos depararemos com a possibilidade da 

superação do sofrimento ao percebermos o aparecimento do estado de alegria e paz 

que vem com essa negação. Desta forma, tem-se a oportunidade de perceber na 

negação da Vontade o surgimento de uma provável felicidade que não tem relação 

com a satisfação dos desejos, constituindo outro tipo de felicidade. Neste caso, 

mesmo que haja o acontecimento da negação da Vontade de vida, ainda há vida no 

sujeito e, assim, possibilidade de suspensão do sofrimento estando vivo, pois, com 
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essa negação, o corpo ainda vive afirmando a Vontade, possibilitando que o sujeito 

exista, embora no sujeito a Vontade tenha negado a si mesma. 

Nesta parte do nosso estudo também buscaremos demonstrar que essa 

superação do sofrimento pode ocorrer no estado de pura contemplação da Ideia. 

Poderemos perceber que a contemplação da Ideia em Schopenhauer apresenta 

certa semelhança com a negação da Vontade e, com isso, podemos perceber a 

possibilidade do surgimento da “felicidade” pela negação da Vontade e também na 

contemplação da Ideia. 

Notaremos, contudo, que essa possibilidade de superação do sofrimento com 

a negação não é algo que se possa alcançar por decisão própria. Nem esforço físico 

ou mental fazem ocorrer a negação da Vontade, sendo esse acontecimento algo que 

depende da própria liberdade da Vontade. Assim, é a própria Vontade que decide se 

negar em alguns de seus fenômenos. 

Numa outra abordagem veremos a possibilidade da felicidade pela aquisição 

de um caráter. Este é um determinado tipo de caráter que se diferencia de outros 

dois, que são o caráter inteligível e empírico. Sendo o caráter inteligível a expressão 

atemporal da Vontade que determina a índole das pessoas e o caráter empírico a 

expressão do caráter inteligível na esfera da temporalidade, segue-se que o caráter 

é imutável. Mas as pessoas ainda podem adquirir um caráter pela sabedoria de vida, 

conquistada pela própria vivência, sabedoria essa que está relacionada ao 

aprendizado de como conduzir-se a fim de evitar cair em certos sofrimentos. Nessa 

abordagem, buscaremos compreender a noção de vida o mais agradável e feliz, vida 

essa que consiste na felicidade pela aquisição de um caráter. 

Tal momento da exposição fez com que se tornasse necessário compreender 

a noção de caráter elaborada pelo filósofo, pois o caráter é de fundamental 

importância para determinar a felicidade. Assim, compreenderemos primeiramente o 

que seja o caráter segundo Schopenhauer e, com essa base, perceberemos a 

possibilidade dessa vida “agradável e feliz”. 

Podemos perceber que esse estudo buscará especificamente tratar da noção 

e possibilidade de felicidade na filosofia de Schopenhauer, podendo propiciar 

questionamentos críticos em relação a alguns ideais de bem-estar como aquele que 

compreende a felicidade como satisfação de todos os desejos. Uma vez que o 

filósofo compreende a vida como sendo sofrimento, tal perspectiva de mundo poderá 

trazer noções sobre possibilidades ou impossibilidades de felicidade que podem se 
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diferenciar de compreensões comumente entendidas sobre o que seja a felicidade, 

especialmente esta que coloca a felicidade como sendo a satisfação dos desejos. 

Desse modo, este estudo pode favorecer o surgimento de novos direcionamentos a 

respeito da busca pela felicidade. 

Para explanação dessa pesquisa, dividimos o conteúdo em três capítulos. No 

primeiro capítulo será apresentado o entendimento de Schopenhauer do que seja a 

vida como sofrimento. Nessa oportunidade, nos deteremos, num primeiro momento, 

em buscar explicar o conceito de sofrimento em Schopenhauer e, dessa forma, 

adentraremos na questão da definição da Vontade como essência em si do mundo, 

já que o sofrimento é uma expressão da Vontade. Em seguida, num segundo 

momento, traremos alguns aspectos da noção schopenhaueriana de que a vida é 

sofrimento, levando em consideração o entendimento que o filósofo tem sobre a 

felicidade como satisfação dos desejos. 

No segundo capítulo, buscamos compreender a possibilidade da superação 

do sofrimento na negação da Vontade. Nesse capítulo, explicaremos o que 

Schopenhauer compreende por negação da Vontade e, com isso, perceberemos a 

possibilidade de haver uma superação do sofrimento. Ainda demonstraremos que tal 

acontecimento de superação do sofrimento também ocorre na contemplação da 

Ideia. Em seguida, perceberemos que esses acontecimentos não estão sob o poder 

das pessoas, dependendo apenas da Vontade. 

Por fim, no terceiro e último capítulo, apresentamos a possibilidade de uma 

arte de bem viver pela aquisição da sabedoria de vida, ou de um caráter. Por isso, 

num primeiro momento traremos uma análise sobre o caráter na filosofia de 

Schopenhauer e, em seguida, traremos algumas bases conceituais que definem o 

que seja essa felicidade pela sabedoria de vida. 



 

1. O SOFRIMENTO COMO CONDIÇÃO POSITIVA DE TUDO O QUE EXISTE:  
O PADECER COMO REFLEXO DA ESSÊNCIA EM SI DO MUNDO 

 

 

Schopenhauer compreende que a vida, em sua essência, é sofrimento. Isto 

quer dizer que todos nós nos encontramos num estado de padecimento, apesar de 

nem sempre percebermos. Desta forma, tanto faz se alguém se deu bem na vida 

(teve sorte) ou não, se é rico ou não, ou se é importante ou não; o sofrimento atinge 

a todos. Schopenhauer analisa de modo especial o sofrimento que ocorre na vida 

humana, e compreendendo o sofrimento que ocorre em tais indivíduos, podemos ver 

que em toda a natureza o sofrimento sempre está presente. Segundo o filósofo, 

compreendendo o sofrimento humano, “nos convenceremos suficientemente de 

como, em essência, incluindo-se também o mundo animal que padece, toda a vida é 

sofrimento” (SCHOPENHAUER, 2015a, § 56, p. 360; grifo do autor). 

O que diferencia o sofrimento de cada ser existente está ligado ao grau do 

sofrimento sentido. Apesar de o padecimento existir tanto na vida do ser humano 

como de todos os demais seres vivos, pode ocorrer de uns sofrerem mais que 

outros e, desse modo, uns se encontrarem em grau maior de sofrimento e outros em 

grau menor. Também pode acontecer de em um determinado momento o sofrimento 

ser em grau maior e em outro momento ser de grau menor. O sofrimento pode 

oscilar da maior quantidade até a menor, como também da menor quantidade para a 

maior por diversas vezes, porém o padecimento nunca deixa de existir. Nas palavras 

de Schopenhauer (2015a, § 59, p. 376), “cada decurso de vida é, via de regra, uma 

série contínua de pequenos e grandes acidentes”. 

Neste capítulo iremos tentar apresentar o que é o sofrimento na perspectiva 

de Schopenhauer e, em seguida, observando mais alguns aspectos da noção de 

que a vida é sofrimento, buscaremos descrever o que Schopenhauer entende por 

felicidade como satisfação dos desejos. Nesta oportunidade, também veremos a 

compreensão metafísica schopenhaueriana do mundo, visão essa que é essencial 

para compreensão das diversas noções tratadas neste capítulo e no decorrer dos 

demais. 
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1.1. Em que consiste o sofrimento no mundo 

 

Podemos perceber que o sofrimento, segundo Schopenhauer, atinge a todas 

as pessoas, porque a sua fonte consiste na essência mais íntima de todo o mundo, 

essência essa que Schopenhauer chama de Vontade1. Ainda que ele tenha várias 

causas, ele existe porque é uma expressão da Vontade, o em si do mundo. 

Ao defender que a Vontade é a essência mais íntima de todo indivíduo, 

Schopenhauer quer dizer que ela é o em si de cada coisa que percebemos. Nesse 

sentido, ela é a essência metafísica de tudo o que existe, desde o ser humano, 

passando pelos restantes dos animais, passando ainda pelas plantas, pelos 

inorgânicos e pelas leis naturais existentes em todo o mundo. Vale destacar que a 

Vontade não é em si mesma uma força, mas que toda força têm por essência a 

Vontade: 

 

[…] que essa vontade, como a única coisa em si, o único verdadeiramente 
real, o único primordial e metafísico em um mundo onde todo o resto é 
somente aparência, quer dizer, mera representação, fornece a todas as 
coisas, quaisquer que venham a ser, a força graças à qual elas podem 
existir e atuar; que, portanto, não somente as ações arbitrárias de entes 
animais, mas também o maquinário orgânico de seu corpo vivente, até 
mesmo a sua forma e constituição, mais além também a vegetação das 
plantas, e finalmente no próprio reino inorgânico a cristalização e toda força 
originária em geral que se manifesta em aparições físicas e químicas, até 
mesmo a própria gravidade – são, em si e fora da aparição (o que significa, 
simplesmente: fora de nossa cabeça e de sua representação), 
absolutamente idênticos àquilo que encontramos em nós mesmos como 
vontade... (SCHOPENHAUER, 2013, Introdução, p. 45; grifo do autor). 

 

Ao utilizar expressões kantianas, Schopenhauer esclarece que a Vontade 

corresponde à coisa em si, já aquilo que percebemos pelos nossos sentidos 

corresponde ao fenômeno kantiano, também chamado por Schopenhauer de 

representação ou aparência (cf. SCHOPENHAUER, 2015a, § 21, p. 128-129). 

Schopenhauer é fiel ao modelo transcendental de Kant e isso se reflete na 

compreensão dupla do mundo de que, por um lado, é fenômeno, e, por outro, é 

coisa em si (BRUM, 1998, p. 21). 

Assim, Schopenhauer compreende que o mundo possui um duplo aspecto: 

ele é representação e Vontade. Não se trata de compreender que o mundo possui 

                                                 
1
 Utilizamos o “V” maiúsculo para nos referir à Vontade como essência do mundo para evitar 

confundir com o querer ou a vontade humana que será grafada com o “v” minúsculo. Para mais 
informações, confira o comentário de Jair Barboza na tradução da obra O mundo como vontade e 
como representação, tomo 1 (SCHOPENHAUER, 2015a, p. 129). 
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duas partes, mas que o mundo, no todo, tem duas formas de consideração. Desse 

modo, por um lado, vemos o mundo como representação, ou seja, como aquilo que 

aparece para nós, sendo que, neste caso, podemos perceber o sujeito e o objeto 

como as formas primordiais da representação, em que o primeiro é o que conhece e 

o segundo é o que é conhecido. Por outro lado, o mundo é Vontade, isto é, essência 

íntima de todo o mundo como representação. 

Sendo a Vontade a essência do mundo, Schopenhauer entende que cada 

indivíduo é a manifestação ou a expressão dela: 

 

Portanto, apesar de cada ação isolada, sob a pressuposição de um caráter 
determinado, seguir-se necessariamente do motivo apresentado, e apesar 
de o crescimento, o processo de alimentação e as mudanças completas no 
corpo animal se darem segundo causas (estímulos) que fazem efeito 
necessariamente; mesmo assim a série completa das ações, portanto 
também cada ação isolada, bem como sua condição, o corpo todo que a 
consuma, conseguintemente o processo no e pelo qual o corpo subsiste 
não são outra coisa senão a aparência da vontade, o tornar-se visível, a 
objetidade da vontade (SCHOPENHAUER, 2015a, § 20, p. 126-127; grifos 
do autor). 

 

Em outra passagem o nosso filósofo ainda diz: 

 

Aparência se chama representação, e nada mais: toda representação, não 
importa seu tipo, todo objeto é aparência. Por sua vez, coisa em si é apenas 
a vontade: como tal não é absolutamente representação, mas toto genere 
diferente dela: toda representação, todo objeto, é aparência, a visibilidade, a 
objetidade da vontade (SCHOPENHAUER, 2015a, § 21, p. 128; grifos do 
autor). 

 

Nesse sentido, Schopenhauer chama cada coisa existente no mundo de 

objetidade da Vontade. Isto quer dizer que todos os indivíduos e suas ações são 

uma manifestação da Vontade, mas também que, com isso, a Vontade não deixa de 

ser coisa em si para ser fenômeno. O termo “objetidade” é escolhido para designar a 

visibilidade ou aparecer da Vontade “no corpo em ação, sem que este se torne um 

objeto ou uma representação” (CACCIOLA, 1994, p. 42). Em outra passagem do 

livro O mundo como vontade e como representação Schopenhauer também chama 

o mundo como representação de imagem ou cópia da Vontade e ainda de espelho 

da Vontade (cf. SCHOPENHAUER, 2015a, § 27, p. 175; § 54, p. 317-318).  

Desta forma, cada ação dos indivíduos não é causada pela Vontade, mas é a 

própria ação da Vontade no mundo como representação. A Vontade é a solução 

para o enigma dos movimentos do corpo porque os movimentos do corpo são atos 
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da vontade. Desse modo, a ação do corpo não é o efeito do ato de querer, em 

outras palavras, o ato de querer não é causa do movimento do corpo, mas já é o 

próprio movimento do corpo. Sobre esta argumentação, ainda podemos dizer que, 

para Schopenhauer, por meio do corpo podemos perceber uma experiência externa 

ao corpo e uma interna, sendo que esta última não revela que o corpo é controlado 

pelo saber discursivo, mas pelo sentimento (cf. BARBOZA, 2003, p. 30-31). Do 

mesmo modo, o próprio corpo também é a manifestação da Vontade, ou seja, são o 

“tornar-se-visível” da essência do mundo aparente. Desse modo, as partes do corpo 

são as manifestações das impulsões da Vontade. Por exemplo, o sistema digestivo 

é a fome objetivada, os órgãos genitais são o impulso sexual objetivado e assim por 

diante. Desse modo, as funções orgânicas funcionam do jeito que funcionam porque 

elas são uma expressão daquilo que a Vontade é em si mesma (cf. 

SCHOPENHAUER, 2013, Fisiologia e patologia, p. 67). 

Assim, o sofrimento também é expressão da Vontade, ou seja, é uma 

manifestação do caráter da Vontade, caráter esse que é de discordância com ela 

mesma. Schopenhauer observa que em todas as objetidades existe uma luta de uns 

contra os outros por matéria, espaço e tempo. “A Vontade se objetiva em milhares 

de fenômenos que mantêm um conflito perpétuo uns com os outros. Esse conflito 

deve ser compreendido como uma luta em que cada fenômeno domina, subjuga o 

outro” (BRUM, 1998, p. 67). A visibilidade dessa luta universal ocorre principalmente 

no mundo animal, em que cada animal se torna alimento do outro, isto é, a matéria 

que se expõe é conquistada por outro para que este outro continue a viver. No 

gênero humano essa luta é manifesta principalmente quando o ser humano destrói 

outro ser humano, pois esse ato, quando é cometido de forma deliberativa, tem 

como base o conflito por qualquer coisa. 

Desta forma, Schopenhauer entende que em todo o mundo existe um conflito 

e este conflito é a expressão da discórdia que a Vontade engendra consigo mesma. 

“Em Schopenhauer, essa luta dos fenômenos da Vontade é, no fundo, a luta da 

Vontade com ela mesma, o divórcio (Entzweiung) ‘essencial’ da vontade em relação 

a ela mesma” (BRUM, 1998, p. 67). Ou seja, como entre os indivíduos há uma luta 

de uns contra os outros e sendo que todos os indivíduos são uma expressão da 

Vontade, podemos perceber que o caráter da Vontade é de discórdia com ela 

mesma, ou seja, ela é “autodiscordante”: 
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Assim em toda parte na natureza vemos conflito, luta e alternância da 
vitória, e aí reconhecemos com distinção a discórdia essencial da vontade 
consigo mesma. Cada grau de objetivação da vontade combate com outros 
por matéria, espaço e tempo […]. E a visibilidade mais nítida dessa luta 
universal se dá justamente no mundo dos animais – o qual tem por alimento 
o mundo dos vegetais –, em que cada animal se torna presa e alimento de 
outro, isto é, a matéria na qual uma Ideia se expõe tem de ser abandonada 
para a exposição de outra, já que cada animal só pode alcançar a sua 
existência pela supressão contínua da existência de outro; assim, a Vontade 
de vida crava continuamente os dentes na própria carne e em diferentes 
figuras é seu próprio alimento, até que, por fim, o gênero humano, por 
dominar todas as demais espécies, vê a natureza como um instrumento de 
uso… (SCHOPENHAUER, 2015a, § 27, p. 170-171). 

 

Assim, é justamente devido a esse caráter autodiscordante que a Vontade 

mantém com ela mesma o que faz com que a vida seja sofrimento. Em outras 

palavras, a fonte para o sofrimento do mundo consiste em que a essência do mundo 

seja autodiscordante. Sendo a Vontade uma discórdia consigo mesma e, toda a 

natureza, o espelho da Vontade, a natureza exibe o sofrimento (BARBOZA, 2003, p. 

8). 

Esse sofrimento apresenta variados graus de manifestação. Isto se deve ao 

fato de a Vontade se objetivar em diversos graus. Todas as objetidades da Vontade 

se encontram no estado de pluralidade, ou seja, estão repartidas em várias 

individualidades. Segundo o filósofo, essa pluralidade ocorre devido ao fato de cada 

indivíduo estar inserido no tempo e no espaço. Assim, a Vontade se objetiva no 

tempo e no espaço em vários indivíduos, razão pela qual Schopenhauer chama 

tempo e espaço de princípio de individuação. Por outro lado, a Vontade está por 

completa em cada indivíduo. A pluralidade não pertence à Vontade, mas apenas ao 

mundo aparente (cf. SCHOPENHAUER, 2015a, § 25, p. 149). “A vontade é, em si, 

una e a mesma. Suas formas visíveis, suas “objetivações” são múltiplas e diferentes” 

(BRUM, 1998, p. 25). Deste modo, numa pedra não há uma parte pequena dela e no 

ser humano uma parte bem grande, mas ela está toda, tanto numa pedra como num 

indivíduo humano. O que tem infinitos graus diferentes é a manifestação da Vontade 

em cada aparência, por isso há um aparecimento dela no ser humano mais perfeito 

que em todas as pedras, por exemplo. Schopenhauer, aliás, distingue os diferentes 

graus de objetidade da Vontade. A título de demonstração, podemos expor o grau 

mais alto e o grau mais baixo. O grau mais baixo são as forças universais da 

natureza, tal como a gravidade e outras leis físicas que envolvem o movimento de 

ação e reação. Já o grau mais perfeito de manifestação da Vontade é o ser humano, 
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a tal ponto de aparecer nele a individualidade completa (cf. SCHOPENHAUER, 

2015a, § 26, p. 151-152). Desta forma, o sofrimento é objetivado em diversos graus, 

sendo que em alguns indivíduos ele é pequeno e noutros ele é grande. 

De acordo ainda com Schopenhauer, quanto mais perfeita for a aparência da 

Vontade, mais o sofrimento se torna manifesto (cf. SCHOPENHAUER, 2015a, § 56, 

p. 359). Assim, os indivíduos que não possuem sistema nervoso sofrem de forma 

limitada, isto é, menos que aqueles que possuem sistema nervoso completo, 

enquanto estes têm uma capacidade de sofrer de modo elevado. Sendo o ser 

humano o grau mais elevado de objetidade, nele a essência da Vontade aparece no 

mais elevado grau de manifestação, por isso o ser humano é o ser que tem mais 

necessidades e se encontra mais sujeito ao sofrimento (cf. SCHOPENHAUER, 

2015a, § 57, p. 361-362). Segundo Schopenhauer, os indivíduos humanos são 

aqueles que estão incertos sobre tudo e entregues a si mesmos – por causa disso a 

luta pela conservação da sua existência preenche toda a sua vida. E ainda 

acrescenta a essa situação a luta pela propagação da espécie. Todos os humanos, 

assim, vivem em meio a perigos de todo tipo, o que o exige um estado de vigilância 

contínua. E isso tanto ocorreu no estado selvagem como ocorre agora na vida 

civilizada. 

No ser humano, o sofrimento se torna mais manifesto à medida que a 

inteligência aumenta, de tal forma que, no indivíduo dotado de genialidade, ocorre o 

grau supremo de dor. Para Schopenhauer, a capacidade de sofrer dos animais é 

muito inferior à do ser humano, porque essa capacidade de sofrer depende do grau 

de complexidade do sistema nervoso e, por isso, depende das capacidades 

intelectuais (LEFRANC, 2007, p. 172-173). Desse modo, o gênio sofre mais que os 

seres humanos comuns devido ao gênio ter a capacidade intelectual bem superior à 

dos outros indivíduos humanos comuns. 

O sofrimento em Schopenhauer consiste na travação da Vontade por alguma 

dificuldade ou obstáculo. Travação essa que ocorre por meio de algum tipo de 

barreira que impede a Vontade de alcançar determinado fim que ela almeja. Desta 

forma, o sofrimento se diferencia da satisfação, bem-estar ou felicidade.2 

 

Há muito reconhecemos nesse esforço constitutivo do núcleo, do em si de 
toda coisa, aquilo que em nós mesmos se chama vontade e aqui se 

                                                 
2
 No tópico 1.2 desenvolvemos a explicação sobre a felicidade e a satisfação em Schopenhauer. 
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manifesta da maneira mais distinta na luz plena da consciência. Nomeamos 
sofrimento a sua travação por um obstáculo, posto entre ela e o seu fim 
passageiro; ao contrário, nomeamos satisfação, bem-estar, felicidade o 
alcançamento do seu fim […]. Pois todo esforço nasce da carência, do 
descontentamento com o próprio estado e é, portanto, sofrimento pelo 
tempo em que não for satisfeito; nenhuma satisfação, todavia, é duradoura, 
mas antes sempre é um ponto de partida de um novo esforço, o qual, por 
sua vez, vemos travado em toda parte de diferentes maneiras, em toda 
parte lutando, e assim, portanto, sempre como sofrimento: não há nenhum 
fim último do esforço, portanto não há nenhuma medida e fim do sofrimento 
(SCHOPENHAUER, 2015a, § 56, p. 358, grifo do autor). 

 

Dessa forma, essa travação da Vontade consiste num impedimento da 

Vontade de chegar a atingir seus objetivos. Nesse sentido, tem-se o sofrimento 

devido ao fato de que a Vontade foi contrariada em sua busca de alcançar algo nos 

indivíduos. A Vontade impede a si mesma de alcançar as suas finalidades nas 

objetidades. Sendo a Vontade a essência de todo o mundo, ela está em cada 

indivíduo, ou seja, em essência o mundo é Vontade. Assim, quando há um 

impedimento de realização de alguma coisa é a própria Vontade que está negando 

afirmar a vida por meio de algum outro indivíduo. Desta forma, quando um indivíduo 

fere o outro, trata-se de um acontecimento em que a Vontade está ferindo a si 

mesma. Desse modo, podemos dizer que é a própria Vontade que faz sofrer a si 

mesma. Por isso, o nosso filósofo diz que “a Vontade de vida crava continuamente 

os dentes na própria carne e em diferentes figuras é seu próprio alimento” 

(SCHOPENHAUER, 2015a, § 27, p. 171). 

O impedimento da Vontade de realizar seus fins pode ser entendido como o 

impedimento em relação ao movimento da Vontade de expansão da vida. Esse ato 

de expandir a vida é chamado de afirmação da Vontade. Sendo o corpo uma 

objetidade da Vontade, ocorre que os diferentes atos da Vontade pelo corpo têm um 

significado. Trata-se de buscar satisfazer as necessidades da conservação do 

indivíduo e de propagação da espécie. Essa ação da Vontade pode ser entendida 

como um movimento de afirmação da vida, pois se trata de um ato em que não 

apenas há a conservação da vida, mas também ocorre o desenvolvimento de novos 

indivíduos. Essa manifestação ou querer da Vontade, sendo realizada e não tendo 

nenhuma perturbação pelo conhecimento, recebe a denominação, por parte de 

Schopenhauer, de afirmação da Vontade: 

 

A afirmação da vontade é o constante querer mesmo, não perturbado por 
conhecimento algum, tal qual preenche a vida do ser humano em geral […]. 
O tema fundamental de todos os diferentes atos da vontade é a satisfação 
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das necessidades inseparáveis da existência do corpo em estado saudável, 
necessidades que já têm nele a sua expressão e podem ser reduzidas à 
conservação do indivíduo e à propagação da espécie (SCHOPENHAUER, 
2015a, § 60, p. 379; grifo do autor). 

 

A conservação do corpo por meio de suas próprias forças é um grau muito 

baixo de afirmação da Vontade. Neste caso, a Vontade impele os indivíduos a se 

nutrirem para que a vida continue a existir. Já a mais forte afirmação da Vontade é o 

impulso sexual. Nesta afirmação, a Vontade ultrapassa a afirmação da própria 

conservação, pois afirma a vida após a existência de um indivíduo através da 

geração de outro indivíduo. Desse modo, a afirmação da Vontade supõe dois 

estágios: o primeiro consiste em conservar a vida e, o segundo, refere-se à 

perpetuação por meio da procriação (MORAES, 2011, p. 30). 

Assim, a Vontade sempre busca a vida. Ela é um “querer viver” ou tendência 

para a vida (BOSSERT, 2011, p. 175). Este ato é o ato que a Vontade sempre está 

direcionada a realizar, por isso que a Vontade também pode ser chamada Vontade 

de vida. E a vida que a Vontade quer é esta vida do jeito que existe, ou seja, ela 

quer sempre este mundo fenomenal do modo mesmo que ele é agora (cf. 

SCHOPENHAUER, 2015a, § 54, p. 317-318). 

Por isso, também podemos dizer que o sofrimento consiste num impedimento 

da afirmação da vida ou da afirmação da Vontade. Sendo que cada indivíduo é uma 

expressão da Vontade e sendo que esta busca afirmar a vida pelos indivíduos, 

dessa forma, o sofrimento ocorre em cada indivíduo, porque a Vontade impede a si 

mesma de afirmar a vida, pois toda afirmação da própria vida implica uma 

resistência a afirmação de outrem. Dessa forma, quando a Vontade é impedida a si 

própria de afirmar a vida, esse impedimento é refletido nos indivíduos na forma do 

padecimento, pois os indivíduos são a expressão da Vontade. 

Esse sofrimento existente em todo o mundo não tem fim, e isto se deve ao 

caráter insaciável da Vontade. A Vontade é uma essência autodiscordante e 

também é um esforço insaciável. Ela está sempre se esforçando por algo em cada 

indivíduo. Ao entender que a Vontade é um esforço insaciável ou um esforço infinito, 

Schopenhauer quer dizer que a Vontade não chega a nenhuma satisfação última, 

qualquer objetivo que é alcançado por ela não põe fim ao seu esforço. A Vontade 

está sempre buscando algo nas suas diversas objetidades e não atinge nenhuma 
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plena realização. Ela sempre se esforça por algo e, mesmo que alcance esse algo, 

já luta por outro, de tal modo que essa busca é infinita: 

 

De fato, a ausência de todo fim e limite pertence à essência da vontade em 
si, que é um esforço sem fim […]. O esforço da matéria, consequentemente, 
pode apenas ser travado, jamais finalizado ou satisfeito. O mesmo verifica-
se em relação a todos os esforços de todas as aparências da natureza. 
Cada fim alcançado é por sua vez início de um novo decurso, e assim ao 
infinito… (SCHOPENHAUER, 2015a, § 29, p. 190). 

 

Segundo o nosso filósofo, esse esforço insaciável é visto em todas as 

objetidades. Até na mais simples das objetidades, como a gravidade, há um esforço. 

No caso da gravidade, o esforço essencial da Vontade faz com que a gravidade 

esteja sempre atuando em cada corpo, atraindo-os para o centro da Terra. Esse 

esforço infindável também é visto nas plantas, pois estas nascem e crescem até 

produzir os frutos com as sementes e estas já são o início de um novo indivíduo, 

fazendo com que esse processo das plantas se repita infinitamente. A vida dos 

animais também é um esforço interminável. Neste caso, o ponto de recomeço é o 

momento da procriação, pois este ato faz com que surja um novo indivíduo que é 

destinado a realizar o mesmo processo de seus antecessores. 

Schopenhauer adverte que é impossível a Vontade deixar de querer por meio 

de uma satisfação (cf. SCHOPENHAUER, 2015a, § 65, p. 420). Como ocorre com o 

tempo, que nem finda e nem começa, também ocorre com a Vontade o 

acontecimento de não deixar de querer algo. Não existe para a Vontade uma 

satisfação eterna. Ao objetivar-se nos indivíduos há neles uma insaciabilidade por 

algum contentamento, porém alcançando algum contentamento, este dura apenas 

por um tempo, pois logo surge a insaciabilidade por algum outro contentamento. 

Desse modo, permanece um estado de insaciabilidade em cada indivíduo e com 

isso o sofrimento sempre é renovado. 

Assim, também podemos entender o sofrimento como um estado de 

insatisfação devido à manifestação da insaciabilidade da Vontade em cada 

indivíduo. Nesse sentido, a Vontade faz mover os indivíduos à procura de algo a 

mais e nunca permite aos indivíduos se contentarem com o que já adquiriram. Esse 

movimento da Vontade no tempo exige que os indivíduos passem do empenho à 

nova realização fazendo com que a vida seja de sofrimento. Nas palavras de 

Schopenhauer (2015a, § 65, p. 422): “Pois todo sofrimento nada é senão querer 
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insatisfeito e contrariado: até mesmo a dor do corpo, quando este é ferido ou 

destruído, é enquanto tal unicamente possível em função de o corpo não ser senão 

a vontade mesma tornada objeto”. 

Podemos observar o acontecimento da autodiscórdia da Vontade e do 

sofrimento como sendo esse travamento da Vontade nos casos de injustiça. Sofrer 

injustiça é um acontecimento da manifestação do conflito da Vontade consigo 

mesma, pois neste caso o caráter autodiscordante da Vontade faz com que um 

indivíduo, além de afirmar o seu corpo, suprima a afirmação de outro corpo (cf. 

SCHOPENHAUER, 2015a, § 62, p. 397). Assim, a Vontade pode se afirmar em tão 

alto grau em alguns indivíduos que estes passam, em sua busca de afirmar a própria 

vida, a subjugar outros indivíduos. O que ocorre neste caso, é que fortes paixões 

levam o indivíduo para além de afirmar a sua existência (ou seja, a existência do seu 

corpo), chegando a negar a existência de outros indivíduos, ocorrendo a injustiça: 

 

De fato, a vontade de um invade os limites da afirmação da vontade alheia, 
seja quando o indivíduo fere, destrói o corpo de outrem, ou ainda quando 
compele as forças de outrem a servirem à sua vontade, em vez de servir à 
vontade que aparece no corpo alheio; logo, quando da vontade que aparece 
como corpo alheio são subtraídas as forças para assim aumentar a força a 
serviço de sua vontade para além daquela do seu corpo, por conseguinte 
afirma sua vontade para além do próprio corpo mediante a negação da 
vontade que aparece no corpo alheio. – Semelhante invasão dos limites da 
afirmação alheia da vontade foi conhecida distintamente em todos os 
tempos, e seu conceito foi designado pelo nome injustiça, devido ao fato de 
as duas partes reconhecerem instantaneamente o ocorrido, embora como 
aqui, em distinta abstração, mas como sentimento (SCHOPENHAUER, 
2015a, § 62, p. 388; grifos do autor). 

 

Desta forma, “quando a vontade de um indivíduo irrompe no domínio no qual 

se afirma a vontade de outro indivíduo, existe a injustiça” (BOSSERT, 2011, p. 255-

256; grifo do autor). Essa invasão da afirmação de outro indivíduo ocorre, por 

exemplo, quando há o ferimento ou a destruição do corpo alheio. Também acontece 

quando um primeiro indivíduo força outro a fazer algo. Essas invasões da afirmação 

alheia consistem na injustiça, porque tanto quem invade como quem sofreu a 

subjugação pela vontade alheia reconhecem o ocorrido no sentir. Quem sofre 

injustiça sente que sua afirmação foi negada por outro indivíduo. Esse sentimento de 

ter sofrido uma injustiça é uma dor espiritual sentida imediatamente. 

Vemos o sofrimento no acontecimento da injustiça, pois a Vontade em um 

indivíduo é travada pela ação de outro indivíduo. Nesse sentido, a Vontade, ao ser 
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impedida de realizar seus atos de afirmação da vida, objetiva no indivíduo a dor pela 

não concretude dos seus atos. Como as ações de afirmação da vida consistem em 

ato comum da Vontade – já que ela sempre quer a vida –, e este ato é negado pela 

Vontade mesma através dos demais indivíduos, segue-se que o sofrimento sempre 

é manifesto nos indivíduos nos casos de injustiça, de modo que tais atos contribuem 

para fazer da vida um sofrimento. 

Também podemos perceber o sofrimento como sendo o travamento da 

Vontade devido a sua autodiscordância nos casos da maldade e da crueldade. Em 

relação à maldade, Schopenhauer a entende como sendo uma inclinação para a 

injustiça que ultrapassa a afirmação natural. Assim, o indivíduo mau é aquele que 

está sempre disposto a praticar injustiça, valendo ressaltar que a ação não precisa 

ser má para ser injusta. No malvado, a Vontade se objetiva de forma extrema, e, 

além disto, acontece em tal indivíduo uma fixação na ideia de que os outros são de 

uma essência estranha à dele e, assim, os outros são para ele algo que não tem 

existência verdadeira. 

A crueldade, por sua vez, é o nível elevado da maldade. Neste caso, o 

sofrimento de algum outro indivíduo não é mais meio da Vontade alcançar alguma 

coisa, mas é a própria finalidade da Vontade. No indivíduo cruel, a Vontade busca 

apenas a dor alheia e nada mais. 

Nesses casos, podemos perceber a Vontade sendo impedida de realizar algo 

nas suas objetidades, só que em grau mais elevado. Também percebemos que, no 

malvado como no cruel, há uma forte afirmação da Vontade que reflete em tais 

indivíduos um grande sofrimento interior. Tal sofrimento é interior, pois ocorre no 

sujeito. Nesse sentido, essas pessoas buscam aliviar o seu sofrimento interior 

tomando do outro aquilo que querem ter para si, como também destruindo a 

felicidade ou a vida dos outros: 

 

A um indivíduo humano sempre inclinado a praticar a injustiça, assim que a 
ocasião se apresente e nenhum poder o coíba, denominamos mau […]. A 
fonte última dessa atitude é um elevadíssimo grau de egoísmo […]. Ora, 
aquela veemência extrema da vontade já é em e para si, de maneira 
imediata, uma inesgotável fonte de sofrimento […] – Dessa maneira, visto 
que sofrimento intenso e veemente é inseparável de querer intenso e 
veemente, já a expressão facial de seres humanos extremamente maus 
estampa a marca do sofrimento interior: mesmo quando alcançam toda 
felicidade exterior, sempre parecem infelizes, a não ser que sejam 
arrebatados por júbilo passageiro, ou dissimulem. Desse tormento interior 
que lhes é inteiramente imediato e essencial procede, por fim, até mesmo a 
alegria no sofrimento alheio, que não nasce do mero egoísmo mas é 
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desinteressada, e que é propriamente a maldade, a qual aumenta até a 
crueldade. Na crueldade, o sofrimento alheio não é mais meio para atingir 
os fins da própria vontade, mas fim em si mesmo (SCHOPENHAUER, 
2015a, § 65, p. 421-422; grifos do autor). 

 

Podemos observar ainda que é por meio da motivação egoísta que o conflito 

que a Vontade traz consigo mesma entra em cena no mundo como representação 

(cf. SCHOPENHAUER, 2015a, § 61, p. 385-386). Esse egoísmo consiste num 

egoísmo natural, isto é, um egoísmo que trazemos conosco desde o início da nossa 

existência. Nesse caso, em virtude de em cada um a Vontade existir de forma 

inteira, cada indivíduo se afirma como se fosse o único real e todo o resto é 

considerado como meros fantasmas e por isso prefere conservar a si mesmo do que 

salvar todo o mundo; de tal modo que é inescapável afirmar-se sobre outrem, pois 

naturalmente somos inclinados a nos afirmarmos sobre outros indivíduos. 

O egoísmo, assim, é a principal e fundamental motivação do ser humano e 

dos demais animais. O egoísmo consiste no impulso para existir e para o bem-estar 

próprios. É baseando-se no egoísmo que o ser humano e os demais animais agem. 

Da mesma forma, toda meta ou decisão tomada pelas pessoas têm como 

fundamentação primeira o egoísmo: 

 

Este egoísmo é ligado o mais estritamente possível, tanto no homem como 
no animal, com o âmago e o ser mais íntimo deles e lhes é propriamente 
idêntico. Assim, todas as suas ações surgem, via de regra, do egoísmo, e é 
sempre neste que deve ser por fim buscada a explicação de uma ação 
dada, como também é nele que está inteiramente fundamentado o cálculo 
de todos os meios pelos quais busca-se conduzir o homem a qualquer alvo 
que seja. O egoísmo, de acordo com sua natureza, é sem limites: o homem 
quer conservar incondicionalmente sua existência, a quer 
incondicionalmente livre da dor à qual também pertence toda penúria e 
privação, quer a maior soma possível de bem-estar, quer todo o gozo de 
que é capaz e procura, ainda, desenvolver em si outras aptidões de gozo 
(SCHOPENHAUER, 2001b, § 14, p. 121; grifos do autor). 

 

O egoísmo é ilimitado de tal modo que toda pessoa busca com todas as 

forças ficar livre do padecimento e conseguir possuir a maior porção possível de 

bem-estar e de gozo. Como não consegue desfrutar tudo, busca pelo menos tudo 

dominar. Devido ao egoísmo, tudo que se opõe às pessoas torna-se para elas 

motivo para surgir o ódio contra aquilo ou aquele que os contraria e, desse modo, 

buscam destruir tal obstáculo. 

Desta forma, podemos perceber o sofrimento em Schopenhauer como sendo 

uma expressão da autodiscordância da Vontade com ela mesma, autodiscordância 



26 
 

essa que se baseia no egoísmo inerente a todo indivíduo. E podemos perceber 

também que o sofrimento consiste no travamento da Vontade no mundo como 

representação, travamento esse em que a Vontade impede a si mesma de afirmar a 

vida. 

 

 

1.2. Aspectos imediatos e refletidos do sofrimento 

 

A autodiscordância da Vontade também é refletida no querer humano, 

fazendo com que o indivíduo não se contente com nenhum desejo realizado. A 

insaciabilidade da Vontade faz com que o querer humano fique sempre buscando 

atingir alguma realização; em outras palavras, a Vontade faz com que cada pessoa 

esteja sempre buscando satisfazer algum desejo. Essa satisfação, no entanto, 

quando é atingida, logo se torna uma desilusão, porque ela não é duradoura como 

se esperava e, assim, tornando-se algo que não consegue mais contentamento e 

realização, e mostra-se apenas como uma ilusão desfeita. 

 

Eterno vir a ser, fluxo sem fim pertencem à manifestação da essência da 
vontade. O mesmo também se mostra, por fim, nas aspirações e nos 
desejos humanos, cuja satisfação sempre nos acena como o alvo último do 
querer; porém, assim que são alcançados, não mais se parecem os 
mesmos e, portanto, logo são esquecidos, tornam-se caducos e, 
propriamente dizendo, embora não se admita, são sempre postos de lado 
como ilusões desfeitas… (SCHOPENHAUER, 2015a, § 29, p. 190). 

 

Assim, com a satisfação de um desejo logo devem surgir outros a saciar. 

Mesmo que os objetos de desejo sejam representados como algo definitivo, são 

meramente provisórios, já que sua fonte essencial é insaciável. Os indivíduos 

buscam na realização dos desejos a satisfação definitiva. Nesse sentido, as 

exigências de cada pessoa são sem limites e a cobiça é de grande duração: 

 

Todo querer [Wollen] nasce de uma necessidade, portanto de uma carência, 
logo, de um sofrimento. A satisfação põe um fim ao sofrimento; todavia, 
contra cada desejo satisfeito permanecem pelo menos dez que não o são: 
ademais, nossa cobiça dura muito, as nossas exigências não conhecem 
limites: a satisfação, ao contrário, é breve e módica. Mesmo a satisfação 
final é apenas aparente: o desejo satisfeito logo dá lugar a um novo: aquele 
é um erro conhecido, este um erro ainda desconhecido. Objeto algum 
alcançado pelo querer pode fornecer uma satisfação duradoura, sem fim, 
mas ela assemelha-se a uma esmola atirada ao mendigo, a qual torna sua 
vida menos miserável hoje, e no entanto prolonga seu tormento amanhã. – 
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Daí, portanto, deixar-se inferir o seguinte: pelo tempo em que o querer 
[Willen] preenche a nossa consciência, pelo tempo em que estamos 
entregues ao ímpeto dos desejos com suas contínuas esperanças e 
temores, por conseguinte, pelo tempo em que somos sujeito do querer 
[Subjekt des Wollens], jamais obtemos felicidade duradoura ou paz. E em 
essência é indiferente se perseguimos ou somos perseguidos, se tememos 
a desgraça ou almejamos o gozo: o cuidado pela vontade sempre exigente 
[Sorge für den stets fordernden Willen], não importa em que figura, 
preenche e move continuamente a consciência; sem tranquilidade, 
entretanto, nenhum bem-estar verdadeiro é possível. O sujeito do querer, 
consequentemente, está sempre atado à roda de Íxion, que não cessa de 
girar, está sempre enchendo os tonéis das Danaides, é o eternamente 
sedento Tântalo (SCHOPENHAUER, 2015a, § 38, p. 226). 

 

Podemos perceber que, para Schopenhauer, o desejo surge da necessidade 

e esta é carência; portanto, carência é sofrimento. Assim, desejar é sofrer. Desta 

forma, enquanto estivermos desejando algo estaremos sempre sofrendo com os 

nossos desejos. Como diz Brum (1998, p. 37), 

 

Ligando toda satisfação a um estado anterior de insatisfação ou de 
necessidade, Schopenhauer coloca o sofrimento no âmago do desejo. O 
homem só deseja a partir de uma privação, de uma necessidade. O prazer 
é apenas a satisfação de um desejo que nasce de uma carência. O desejo 
humano e seu corolário, o prazer, são dominados pela falta. 

 

A satisfação acaba com o sofrimento, mas ela ocorre apenas por um breve 

momento. A satisfação faz cessar o sofrimento por um tempo, pois, no momento da 

realização do desejo, este deixa de atuar e, com ele, também a dor que o 

acompanha se torna ausente. Porém, esse tempo é breve. Assim, para 

Schopenhauer, a satisfação definitiva dos desejos é algo falso. Segundo o filósofo, a 

Vontade que existe em cada pessoa move a todos fazendo com que permaneçam 

nesse estado de intranquilidade, de desejar algo, pois quando realizamos os desejos 

que estão ativos, logo surgem outros para serem realizados. A Vontade move tanto 

quem teme a desgraça como quem busca o gozo, e em todos eles atua fazendo 

com que haja desejo por alguma coisa, e, assim, que haja sempre uma perturbação. 

Por isso, não teremos felicidade duradoura ou paz enquanto estivermos em busca 

de realização de nossos desejos, ou seja, enquanto formos sujeitos do querer. Se 

não houver o aquietamento do querer, não haverá bem-estar que seja verdadeiro. 

Schopenhauer compara este estado de insatisfação dos desejos a três mitos 

gregos. Ele afirma que é como se o sujeito estivesse preso à roda de Íxion e, desta 

forma, está sempre girando, ou seja, não deixa de sofrer com o desejar. Ele ainda 

afirma que é como se o sujeito fosse uma pessoa que está sempre a encher os 
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tonéis das Danaides, tonéis estes que não enchem, porque não têm fundo, ou seja, 

nunca consegue saciar com a realização dos desejos. E ele afirma que é como se o 

sujeito fosse o sedento Tântalo, pois este sempre está com sede e com fome e 

nunca consegue alcançar a comida e a bebida que lhe são apresentadas, ou seja, 

está sempre lutando para alcançar seus desejos. 

Em Schopenhauer, a felicidade ou o bem-estar ocorrem no momento em que 

há a mudança rápida do desejo para a realização e também ocorre no momento da 

mudança rápida da satisfação para um novo desejo. Assim, a felicidade pode 

ocorrer em dois momentos de transição: quando há a transição do desejo para a 

satisfação, momento esse em que algum desejo é realizado; ou no momento em que 

há a mudança da satisfação para um novo desejo.  

 

A essência do ser humano consiste em sua vontade se esforçar, ser 
satisfeita e de novo se esforçar, incessantemente; sim, sua felicidade e 
bem-estar é apenas isto: que a transição do desejo para a satisfação, e 
desta para um novo desejo, ocorre rapidamente, pois a ausência de 
satisfação é o sofrimento, a ausência de novo desejo é o anseio vazio, 
languor, tédio... (SCHOPENHAUER, 2015a, § 52, p. 301). 

 

Podemos nos manter nesse ciclo de desejo-satisfação-desejo quando 

frequentemente estamos conquistando coisas. No entanto, estamos sempre 

querendo algo a mais. Em outras palavras, como a Vontade é insaciável, nós, que 

somos seu reflexo, não conseguimos nos satisfazer com isto ou com aquilo e, 

portanto, não conseguimos permanecer na felicidade. Desse modo, o momento em 

que há a passagem do desejo para a sua satisfação e da satisfação para o desejo 

podem durar até por algum tempo, mas nunca é possível ficar nessa situação de 

forma definitiva: 

 

[…] suficientemente feliz é quem ainda tem algo a desejar, pelo qual se 
empenha, pois assim o jogo da passagem contínua entre o desejo e a 
satisfação e entre esta e um novo desejo – cujo transcurso, quando é 
rápido, se chama felicidade, e quando é lento se chama sofrimento – é 
mantido, evitando-se aquela lassidão que se mostra como tédio terrível, 
paralisante, apatia cinza sem objeto definido, languor mortífero 
(SCHOPENHAUER, 2015a, § 29, p. 191). 

 

Como podemos perceber, o sofrimento não ocorre apenas em desejar, ele 

também ocorre no estado de realização, ou seja, também há o sofrimento no ficar 

em uma situação em que não há mais o que desejar. Esta situação é sofrimento, 
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pois o indivíduo que assim se encontra passa a sentir o tédio e, dessa forma, fica a 

sofrer com ele. Assim, “quando o homem descansa, após a satisfação de um desejo, 

não encontra a serenidade nem a calma, encontra o tédio” (Brum, 1998, p. 39). Se 

um indivíduo permanecer de forma prolongada numa situação em que todos os 

desejos estão saciados, tal indivíduo, assim, sofre por meio do tédio: 

 

Portanto, entre querer e conseguir, flui sem cessar toda a vida humana. O 
desejo, por sua própria natureza, é dor: a satisfação logo provoca 
saciedade: o fim fora apenas aparente: a posse elimina o estímulo: porém o 
desejo, a necessidade aparece em nova figura: quando não, segue-se o 
langor, o vazio, o tédio, contra os quais a luta é tão atormentadora quanto 
contra a necessidade… (SCHOPENHAUER, 2015a, § 57, p. 363). 

 

Há sofrimento com o tédio por não ter mais nada para desejar. O tédio é um 

sofrimento em que há um esgotamento de nossas forças e experiência da morte 

ainda estando vivo (PERNIN, 1995, p. 149). Desta forma, o sofrimento com o tédio 

faz com que a existência se torne um peso insuportável e faz sofrer tanto quanto o 

sofrimento com os desejos. Assim, quando há o desejo há o sofrimento com a dor 

da luta pela saciedade das necessidades cobradas pelos desejos. Quando o desejo 

acaba, ocorre, em certos casos, o estado de satisfação, mas nesta situação há o 

sofrimento com o tédio por não ter mais o que desejar. 

Tanto o sofrimento com os desejos como com o tédio têm como fonte a 

manifestação da autodiscordância e a insaciabilidade da Vontade nos diversos 

indivíduos. Como a Vontade está sempre entrando em “atrito” com o seu movimento 

insaciável de afirmação da vida nos indivíduos, faz com que o sofrimento esteja 

sempre atuando. Se os obstáculos forem suprimidos, neste caso há a obtenção do 

que se buscava, a Vontade se detém provisoriamente para fruir do que conquistou, 

mas ela logo se cansa e segue em frente. Essa “parada” é uma espécie de vazio – 

ou seja, é o tédio – não é nada de real, positivo. 

Desta forma, “toda vida é sofrimento, sendo seus polos opostos a dor e o 

tédio” (BARBOZA, 2003, p. 52). A vida humana é um oscilar entre dor e tédio, um 

sofrer entre estes dois tipos de padecimento. Esses dois extremos são os 

componentes básicos de cada ser humano, fazendo com que a vida humana seja 

sofrimento: 

 

A base de todo querer, entretanto, é necessidade, carência, logo, 

sofrimento, ao qual consequentemente o ser humano está destinado 
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originariamente pelo seu ser. Quando lhe falta o objeto do querer, retirado 

pela rápida e fácil satisfação, assaltam-lhe vazio e tédio aterradores, isto é, 

seu ser e sua existência mesma se lhe tornam um fardo insuportável. Sua 

vida, portanto, oscila como um pêndulo, para aqui e para acolá, entre dor e 

tédio, os quais em realidade são seus componentes básicos […]. Ao mesmo 

tempo, contudo, é bastante digno de nota que, de um lado, os sofrimentos e 

as aflições da vida podem tão facilmente aumentar em tal intensidade que a 

morte mesma, de cuja fuga toda a vida consiste, é desejável e a pessoa 

voluntariamente a abraça; de outro, por sua vez tão logo a necessidade e o 

sofrimento deem algum descanso, de imediato o tédio aproxima-se tanto 

que necessariamente a pessoa precisa de passatempos 

(SCHOPENHAUER, 2015a, § 57, p. 361-362). 

 

Nesse sentido, dor e tédio são os dois impeditivos da felicidade humana e são 

percebíveis pelo fato de que, por um lado, as privações e as necessidades geram a 

dor e, do outro lado, a segurança e a abundância trazem o tédio. As necessidades 

da vida fazem com que as pessoas sofram com a luta pela existência. Essas lutas, 

às vezes, podem ser tão intensas e, assim, gerar também um sofrimento extremo, 

que pode levar as pessoas a não mais querer viver ou desejarem a morte por não 

mais os suportar.  

Desta forma, podemos perceber que o sofrimento perpassa a vida de todos 

os seres humanos, mesmo aqueles que têm “sorte na vida”, que sejam importantes 

ou ainda que sejam ricos (cf. SCHOPENHAUER, 2015a, § 57, p. 363-364). Todas as 

pessoas estão sempre sofrendo, seja com os desejos seja com o tédio. O sofrimento 

nunca deixa de existir devido ao caráter insaciável que cada um possui, trata-se de 

algo que é próprio da essência do ser humano. 

Qualquer tentativa para findar o sofrimento faz apenas com que ele mude de 

forma. A forma mais imediata do sofrimento é carência, ou necessidade. Se alguém 

luta para acabar com esse tipo de sofrimento, logo ressurge em várias outras 

formas, como pelo ciúme e pela inveja. No entanto, se o sofrimento não assume 

nenhuma dessas formas, logo surge outra que é o tédio. E, assim, segue a vida 

entre estas formas de sofrimento: livrando-se de uma, cai-se em alguma outra (cf. 

SCHOPENHAUER, 2015a, § 57, p. 365). 

Desse modo, quando nos afastamos da dor, nos aproximamos do tédio, e 

quando nos afastamos do tédio, nos aproximamos da dor; assim, a vida humana 

oscila, seja de modo mais forte ou mais fraco, entre dor e tédio (cf. 

SCHOPENHAUER, 2006, p. 24). A base para uns se afastarem do tédio e sofrerem 

mais com a dor e para outros se afastarem da dor e sofrerem mais com o tédio se 
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deve à predisposição de espírito que cada indivíduo traz consigo, ou seja, depende 

do seu caráter3, que é o modo de ser de cada indivíduo. Apesar de geralmente 

entendermos que os pobres sofrem com a luta pela sobrevivência e os ricos sofrem 

com o tédio, isso não quer dizer que nenhum rico sofra com a dor ou que os pobres 

nunca sofrerão com o tédio. Tanto entre ricos e pobres há uns que estão mais 

predispostos a sofrer com a dor e outros com o tédio. A disposição de caráter de 

cada um faz com que, independente das condições materiais, uns sofram mais com 

a dor e outros mais com o tédio. Isso significa que, segundo Schopenhauer, cada 

pessoa traz consigo uma determinada “medida de dor” (cf. SCHOPENHAUER, 

2015a, § 57, p. 372). Essa “medida de dor” consiste numa disposição natural para 

sofrer conforme a força do caráter. No entanto, essa condicionalidade não é a 

mesma em cada indivíduo; dependendo do caráter, cada um sente o sofrimento de 

forma diferenciada dos outros indivíduos. Schopenhauer fala de medida de dor 

porque é como que cada um sofresse com uma dor inata que traz em si e que pode 

ser aumentada ou diminuída, mas essa dor inata se refere à própria disposição para 

sofrer que está relacionada com o caráter de cada um: 

 

A consideração sobre a inevitabilidade da dor, sobre a repressão de uma 
pela outra e sobre a aparição de uma nova dor em função do 
desaparecimento da anterior pode levar à paradoxal, mas não absurda, 
hipótese de que em cada indivíduo a medida da dor que lhe é essencial 
encontrar-se-ia para sempre determinada através de sua natureza, medida 
essa que não poderia permanecer vazia nem completamente cheia, por 
mais que mude a forma do sofrimento. Em conformidade com o dito, seu 
sofrimento e bem-estar não seriam determinados pelo exterior, mas 
precisamente só por meio daquela medida, daquela disposição, a qual, 
devido a condições físicas, poderia vez ou outra, em diferentes tempos, 
experimentar um acréscimo ou decréscimo, porém, no todo, permaneceria a 
mesma e nada mais seria senão aquilo denominado temperamento, ou, 
dizendo de maneira mais precisa, como Platão se exprime na República, o 
grau com que alguém é εὔκολος ou δύσκολοσ, isto é, de bom ou mau 
humor (SCHOPENHAUER, 2015a, § 57, p. 366). 

 

Assim, por todo o tempo em que existir, cada indivíduo sofrerá sempre 

conforme a sua disposição de caráter, ocorrendo de uns sofrerem mais que outros. 

O sofrimento nunca tem um fim e pode ser com qualquer coisa, mas ele é sentido 

em uns de forma elevada e em outros de forma branda. Desse modo, há aqueles 

que já são predispostos a sofrerem mais que outros de tal modo que numa mesma 

                                                 
3
 Sobre o caráter, discorremos mais detalhadamente no capítulo 3. 



32 
 

situação alguns indivíduos sentem o sofrimento de forma mais enfática e outros 

sentem de forma mais suave. 

Desse modo, aumento ou diminuição do sofrimento não são determinados 

pelo exterior, o que os determina é a disposição para sofrer de acordo com o 

caráter. Isso ocorreria pela inflamação ou esfriamento dessa disposição para sofrer. 

Nesse sentido, quando o sofrimento é aumentado, o que ocorre é que a disposição 

natural para o sofrimento foi inflamada, ocorrendo o aumento de sofrimento no 

sujeito. Já quando há a diminuição do sofrimento, ocorre um esfriamento dessa 

disposição para sofrer, fazendo com que o sujeito sinta um pouco menos o 

sofrimento. Mas sentir muita ou pouca dor depende sempre do caráter de cada 

indivíduo. 

Para comprovar esta ideia de que cada um tem uma determinada 

predisposição para sofrer, Schopenhauer apresenta a observação de que os 

grandes sofrimentos fazem com que os pequenos não sejam sentidos, mas, na falta 

de grandes sofrimentos, os pequenos não deixam de atormentar. Se não sofremos 

com grandes dores, as pequenas passam então a atuar. Desse modo, o sofrimento 

sempre está presente na nossa vida, o que muda é a quantidade de dor ou tédio 

sentido. Assim, por exemplo, sentimos grande dor em relação à predisposição para 

sofrer que trazemos em nós e sentimos pouca dor em relação a essa mesma 

predisposição que temos conosco: 

 

Em favor de semelhante hipótese fala não apenas a conhecida experiência 
de que grandes sofrimentos tornam todos os pequenos totalmente 
insensíveis e, ao inverso, na ausência de grandes sofrimentos até mesmo 
as menores contrariedades nos irritam e atormentam, mas também a 
experiência ensina que, quando uma grande infelicidade, cujo mero 
pensamento antes nos estremecia, de fato ocorre, nossa disposição 
permanece no todo inalterável após a imediata superação da primeira dor; 
por outro lado, logo após o aparecimento de uma felicidade longamente 
ansiada, não nos sentimos no todo e duradouramente muito melhores ou 
mais contentes do que antes (SCHOPENHAUER, 2015a, § 57, p. 366). 

 

Como podemos perceber, Schopenhauer observa ainda outro fato que 

comprova a ideia de que trazemos naturalmente uma determinada “quantidade” de 

dor, trata-se do fato de que quando uma grande infelicidade passa, a nossa 

disposição para sofrer permanece a mesma; e quando uma “felicidade” muito 

esperada também passa, tal “felicidade” não nos faz sentir mais alegres do que 

antes da tal “felicidade” aparecer. Por esta observação podemos ver que após a 
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passagem de um forte sofrimento ou de uma forte “felicidade” todos voltam ao 

estado em que havia a ausência daquele sofrimento ou “felicidade”. Assim, isto 

comprova que trazemos uma determinada propensão para padecer que determina 

nosso grau de sofrimento ou de bem-estar. 

Neste caso, o que ocorre, na verdade, é que esse grande padecimento ou 

grande felicidade não surgiram de algo exterior a nós, mas de nossa ilusão, ou seja, 

daquilo que acreditávamos ser um padecimento ou uma felicidade iminentes. Dessa 

forma, essa felicidade ou essa infelicidade nasceram a partir de uma antecipação da 

perspectiva de um futuro diferente. Assim, quando chega para nós um período que 

achamos que será de felicidade, o que na verdade causou a felicidade em nós foi a 

perspectiva de que o futuro de alegrias tinha chegado, ou seja, por acharmos que o 

futuro alegre chegou é que ocorre em nós a felicidade. Do mesmo modo acontece 

com a dor, pois quando chega um período em que acreditamos que será de dor, o 

que causou o aumento da dor foi a perspectiva de que um tempo de dor havia 

chegado. 

Desta forma, do mesmo modo que o sofrimento, a felicidade não é 

determinada por condições exteriores (causas ou acasos), nem por riqueza ou por 

posição social. A disposição para a felicidade assim como para a dor é determinada 

pelo caráter de cada indivíduo. Isto é percebível pelo fato de que, seja entre os ricos 

ou entre os pobres, é possível encontrar pessoas joviais (cf. SCHOPENHAUER, 

2015a, § 57, p. 367), conforme sugerido acima. Assim, devido à força do caráter, 

numa situação de pobreza ou de riqueza, determinados indivíduos podem ser ou 

melancólicos ou joviais, em nada influindo para o seu contentamento as condições 

materiais. 

Outra observação segundo a qual a felicidade é algo que está relacionado 

com o caráter é o fato de que há muitos motivos diferentes que levam ao suicídio, de 

tal forma que não há como saber qual a infelicidade que leva ao suicídio de pessoas 

que possuem caráter diferente. Isto quer dizer que uma determinada infelicidade 

leva uns ao suicídio e a outros não, provando que a medida de alegria e de tristeza 

já está determinada nas pessoas, ocorrendo de umas sofrerem mais que outras ou 

ainda de serem mais felizes que outras numa mesma situação. Ainda que 

percebamos que as ocasiões trazem alguma tristeza ou alegria, Schopenhauer 

alega que isto é apenas um engano. O acréscimo de alegria ou de tristeza, mesmo 

que seja temporário, ocorre de modo independente das ocasiões, a mudança para a 
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alegria ou para a tristeza ocorre devido à disposição de caráter. O que pode ocorrer 

entre a relação de nossa alegria ou tristeza com as situações exteriores é o fato de 

que pessoas tristes buscam coisas tristes e pessoas alegres buscam coisas alegres. 

Assim também, grande alegria ou grande dor fazem parte da mesma pessoa, 

pois tanto a primeira como a segunda é condicionada pela vivacidade do espírito de 

cada um. Sabemos que a dor é a essência da vida, ou seja, é aquilo que é real na 

vida humana. Também sabemos que cada pessoa traz consigo, de modo inato, um 

grau determinado de dor e que por isso nem as súbitas mudanças exteriores a cada 

pessoa alteram definitivamente essa medida. Dessa forma, grande alegria e grande 

dor ocorrem devido às pessoas errarem ou se iludirem em seus pensamentos. 

Grande alegria ou entusiasmo ocorre devido à ilusão relacionada a acreditar que 

podemos encontrar a satisfação duradoura na realização dos desejos, algo que é 

impossível. Assim, quando tal ilusão é desfeita, caímos então em grande dor. Nas 

palavras do filósofo: “De cada ilusão desse tipo temos depois de ser inevitavelmente 

trazidos de volta, para então pagá-la, após seu desaparecimento, com tantas 

amargas dores quanto foram as alegrias causadas por sua entrada em cena” 

(SCHOPENHAUER, 2015a, § 57, p. 368). 

Desse modo, Schopenhauer entende a felicidade (ou satisfação dos desejos) 

de modo negativo, ou seja, é apenas libertação momentânea de alguma dor. Como 

a nossa condição prevalecente é de dor, quando há o rápido transcurso do desejo à 

realização ou da realização para o desejo ocorre a ausência da dor naqueles 

momentos, pois logo que eles passam volta a permanecer o estado de sofrimento, 

seja pelo desejo (o perturbador de nossa paz), ou pela prolongada satisfação que 

traz o tédio (o sentimento que faz com que nossa vida seja pesada): 

 

Toda satisfação, ou aquilo que comumente se chama felicidade, é própria e 
essencialmente falando apenas negativa, jamais positiva. Não se trata de 
um contentamento que chega a nós originariamente, por si mesmo, mas 
sempre tem de ser a satisfação de um desejo. Pois o desejo, isto é, a 
carência, é a condição prévia de todo prazer. Com a satisfação, entretanto, 
finda o desejo, por consequência o prazer. Eis por que a satisfação ou 
contentamento nada é senão a liberação de uma dor, de uma necessidade: 
pois a esta pertence não apenas cada sofrimento real e manifesto, mas 
também cada desejo cuja inoportunidade perturba a nossa paz, ou inclusive 
até mesmo o mortífero tédio que torna a nossa existência um fardo […]. 
Quando finalmente tudo foi transposto e alcançado, nada pode ser ganho 
senão a libertação de algum tipo de desejo, portanto encontramo-nos na 
mesma situação anterior ao aparecimento deles. – Só a carência, isto é, a 
dor, é dada imediatamente (SCHOPENHAUER, 2015a, § 58, p. 370; grifo 
do autor). 
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Desta forma, a felicidade que é compreendida como satisfação dos desejos é 

uma ilusão. O que sentimos é o sofrimento, a satisfação é uma neutralidade de 

alguma deficiência sentida. Por isso, esse estado de ausência de deficiência não 

tem nenhum valor positivo (JANAWAY, 2003, p. 127). O indivíduo pensa que com a 

satisfação dos desejos terá uma felicidade duradoura, mas o máximo que essa 

busca pode trazer é apenas uma provisória ausência de dor, pois, após o momento 

de satisfação, ou surge a dor com um novo desejo ou ocorre o sofrimento com o 

tédio quando se permanece na satisfação prolongada. 

Schopenhauer ainda observa que temos em nós a ideia de que existimos 

para a felicidade, mas essa ideia é o erro inato. Nas palavras do filósofo: “Há apenas 

um erro inato, o de que existimos para sermos felizes. Ele é inato em nós porque 

coincide com a nossa existência mesma, e todo o nosso ser é justamente apenas a 

sua paráfrase, sim, o nosso corpo é o seu monograma” (SCHOPENHAUER, 2015b, 

cap. 49, p. 755; grifo do autor). Segundo o filósofo, enquanto estivermos envolvidos 

nesse erro, o mundo é para nós uma contradição, pois cada vez que os dias de 

nossa vida vão passando torna-se possível perceber que o mundo não foi feito para 

uma existência feliz. Acrescenta-se ainda que as alegrias e os prazeres são 

enganosos, já que não dão o que prometem, pois a felicidade não é definitiva. Por 

outro lado, o sofrimento é algo real que preenche toda a vida. 

Nesse sentido, podemos perceber a positividade da dor e a negatividade do 

bem-estar e da felicidade, pois quando há a oposição à nossa vontade (o desprazer, 

o doloroso) há o sentir de forma direta e clara, enquanto a felicidade ou bem-estar 

não são sentidos na mesma proporção que a dor, ou seja, não temos a sensação de 

felicidade por ela mesma (cf. SCHOPENHAUER, 2012b, § 149, p. 147-148). Por 

exemplo, não nos faz diferença à saúde de todo o nosso corpo, já basta um 

pequeno mal-estar num determinado lugar do nosso corpo para que logo sintamos a 

dor. 

Dessa forma, a noção de negatividade da felicidade e da satisfação consiste 

apenas numa simples eliminação do desejo e, assim, do tormento. Sobre essa 

noção de positividade da dor e negatividade da felicidade, Germer (2011a, p. 119) 

diz que Schopenhauer, ao defender a ideia de que o sofrimento é positivo e a 

felicidade e o prazer são negativos, está defendendo a tese de que não há felicidade 

ou prazer como eventos psicológicos, pois eles ocorrem de forma esporádica; assim, 

a “felicidade e o prazer não podem apresentar-se por si sós e originariamente, pois 
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devem sempre ser a libertação de um desejo, de uma carência, uma necessidade ou 

mesmo do ‘mortífero tédio’” (grifo do autor). Não haver felicidade ou prazer como 

eventos psicológicos significa dizer que felicidade e prazer não são percebidos por si 

mesmos, mas são percebidos como supressão de um estado de dor. 

Portanto, o sofrimento em Schopenhauer é positivo e a felicidade é negativa. 

O desejo é dor e a satisfação traz a felicidade, mas a felicidade não é definitiva e é 

apenas uma ausência da dor. Depois dela, ou surge novamente o desejo por alguma 

outra coisa ou ocorre o tédio por não ter mais o desejo, tédio esse que faz sofrer 

igualmente. Desta forma, o sofrimento é tudo o que efetivamente se sente, enquanto 

a felicidade é um acontecimento que consiste apenas em uma ausência 

momentânea do sofrimento. 



 

2. A POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO SOFRIMENTO PELA NEGAÇÃO DA 
VONTADE 
 

 

No indivíduo humano a Vontade pode negar a si mesma. Trata-se de um ato 

em que ela se aquieta e, dessa forma, prefere não mais saciar a sua sede de vida. A 

Vontade sempre busca a vida, ela é Vontade de vida. Essa busca de objetivar a vida 

é o ato de afirmação da Vontade. Com a negação da Vontade, surge uma 

aquietação desses ímpetos de afirmação do viver. Assim, tal sujeito não quer mais 

concretizar esses ímpetos que afirmam a sua vida. 

A negação da Vontade ocorre por meio da recusa do gozo dos prazeres. 

Segundo Schopenhauer (2015a, § 69, p. 462), a essência da negação da Vontade 

consiste na repugnância aos prazeres. Dessa forma, quando há a negação da 

Vontade, o indivíduo reconhece que nos prazeres consiste a afirmação da vida, 

fonte de todo sofrimento, e, desse modo, os renega. Assim, com a afirmação da 

Vontade há a busca por realizar os impulsos que direcionam para o desenvolvimento 

da vida mediante a procura dos prazeres, com a negação da Vontade no indivíduo 

humano, este não mais quer realizar seus ímpetos e, então, renuncia 

veementemente ao gozo dos prazeres. 

Um estado de negação da Vontade pode ocorrer no caso da castidade 

voluntária. Segundo o filósofo, nesse caso, “seu corpo saudável e forte exprime o 

impulso sexual pelos genitais; porém ele agora nega a vontade e desmente o corpo: 

não quer satisfação sexual alguma, sob condição alguma” (SCHOPENHAUER, 

2015a, § 68, p. 441). A Vontade busca afirmar a vida em um novo indivíduo; com 

isso, o instinto das pessoas as impulsiona pelo prazer sexual, mas, com a negação, 

tal impulso é barrado, ou seja, há uma preferência por negar as satisfações sexuais. 

Quando há a renúncia dos prazeres sexuais, estes são desprezados, pois a pessoa 

já não quer satisfação alguma, nega os modos de afirmação da vida. De acordo 

ainda com o filósofo, a castidade voluntária é o primeiro ato de renúncia realizado 

pela pessoa em que a Vontade nega a si mesma. 

Acontece que, com a negação da Vontade, surge no indivíduo humano uma 

alegria interior, bem como o reinado de uma verdadeira paz. Nesse sentido, mesmo 

que Schopenhauer compreenda a vida como sendo sofrimento, o filósofo entende 
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que há a possibilidade, com a negação da Vontade, de surgir paz e alegria no 

interior do indivíduo humano: 

 

[…] o indivíduo mau, pela veemência do seu querer, padece sem cessar um 
corrosivo tormento interior e, ao fim, quando esgotam-se todos os objetos 
do querer, sacia a sua sede no espetáculo do tormento alheio; ao contrário, 
o indivíduo no qual surgiu a negação da Vontade de vida é cheio de alegria 
interior [innerer Freudigkeit] e verdadeira paz celestial, por mais pobre, 
destituído de alegria e cheio de privação que seja o seu estado quando visto 
de fora. Não se tem aqui o ímpeto de vida turbulento, a alegria esfuziante 
que tem como condição anterior ou posterior o sofrimento veemente, como 
no caso da conduta típica de quem é apegado à vida; mas se tem uma paz 
inabalável, uma profunda calma e jovialidade interior, um estado que, se 
trazido diante dos nossos olhos ou da imaginação, não pode ser visto sem o 
mais forte dos anelos, pois o reconhecemos de imediato até mesmo como o 
único justo, que ultrapassa infinitamente todos os demais, e perante o qual 
nosso espírito melhor sentencia altissonante o grande sapere aude. 
Sentimos que toda satisfação dos nossos desejos advinda do mundo 
assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga 
amanhã a sua fome; a resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna 
herdada: livra o herdeiro para sempre de todos os cuidados 
(SCHOPENHAUER, 2015a, § 68, p. 452). 

 

Desta forma, quando há a negação, os ímpetos de afirmação da vida são 

aquietados, e, com isso, aparecem a calmaria e a jovialidade. Com a negação 

também surgem paz e alegria pelo fato de a Vontade já não mais afirmar seus 

ímpetos de viver sobre algum indivíduo, ímpetos esses que são atormentadores. 

Assim, se, por um lado, quando se tem a afirmação da Vontade ocorre 

também uma agitação no interior do indivíduo para a procura dos prazeres; por outro 

lado, com a negação da Vontade, esses ímpetos de afirmação da vida já não reinam 

mais sobre o sujeito. A Vontade, em sua busca de afirmar a vida, provoca no sujeito 

um sofrimento que tem como fonte de alívio o prazer, a rápida satisfação. Dessa 

forma, o indivíduo no qual se tem a afirmação da Vontade vive atormentado com a 

busca de saciar a sua sede de prazeres. Essa afirmação pode ocorrer com tanta 

força sobre um sujeito que o pode levar a sofrer com um grande tormento interior, 

tormento esse que o impulsiona a buscar alívio no causar sofrimento em outras 

pessoas. Neste caso, tal pessoa, quando já não tem mais o que desejar, busca 

aliviar o seu sofrimento causando sofrimento nos demais indivíduos. No entanto, 

quando a Vontade se aquieta, com ela também há o aquietar de sua agitação pela 

afirmação da vida. Neste caso, some do interior do indivíduo o tormento e surge uma 

verdadeira serenidade. 
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Esse estado de serenidade, de contentamento, de paz, de alegria que surge 

junto com a negação da Vontade pode ser entendido ainda como sendo uma 

determinada felicidade que ocorre no indivíduo humano. Nesse sentido Brum (1998, 

p. 40) defende que há uma felicidade com a negação da Vontade: 

 

Fazendo um elogio da resignação face à impossibilidade de um verdadeiro 
contentamento, Schopenhauer é, antes de tudo, o adversário da felicidade – 
que considera apenas “negativa”, já que é sempre satisfação passageira de 
um desejo sempre renascente. A única verdadeira felicidade, segundo ele, 
não se encontra na satisfação de algum desejo, mas na ausência do querer, 
no desaparecimento – momentâneo ou durável – da vontade (grifo do 
autor). 

 

Essa felicidade não tem nenhuma relação com a felicidade da satisfação dos 

desejos. A felicidade que surge com a satisfação dos desejos consiste em uma 

provisória ausência do sofrimento que ocorre no momento da passagem do desejo 

para a satisfação ou da satisfação para o desejo. No entanto, com a negação da 

Vontade, se tem a felicidade que não tem relação com a realização dos desejos. 

Dessa forma, se a felicidade pela satisfação é uma momentânea ausência do 

sofrimento, já a felicidade que ocorre com a negação da Vontade é uma verdadeira 

paz e alegria que aparece no interior do sujeito. Assim, essa felicidade que surge 

com a negação é diferente daquela que é obtida no momento em que há alguma 

satisfação. 

Desse modo, na pessoa em que ocorre a negação da Vontade não há mais a 

procura por nenhum contentamento que venha por meio da satisfação dos desejos. 

Estando cheia de alegria e de paz, reconhece que na satisfação há apenas a 

afirmação da vida e, com isso, a afirmação do sofrimento por meio de um breve 

afastamento da dor, ou seja, o alívio do sofrimento. Nesse sentido, naqueles em que 

se dá a negação da Vontade, não se quer e nem se necessita mais de satisfação 

dos desejos, isto é, de alívio do sofrimento. 

Buscaremos, a seguir, aprofundar um pouco mais sobre a negação da 

Vontade pelas duas vias mediante as quais ela ocorre – a via do conhecimento e a 

do sofrimento – para compreendermos mais especificamente o que seriam essa paz 

e essa alegria que surgem com o aquietar da Vontade. Desta forma, perceberemos 

que no sujeito em que surge a negação da Vontade tem-se uma superação do 

sofrimento. 
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2.1. A superação do sofrimento 

 

A negação da Vontade ocorre no ser humano pelo conhecimento devido ao 

fato de que em determinado indivíduo a Vontade pode conhecer a si mesma. A 

Vontade é a essência de todo o mundo aparente e este é apenas a Vontade 

objetivada, mas, apesar disso, a Vontade não reconhece a si própria em cada 

indivíduo (cf. SCHOPENHAUER, 2015a, § 54, p. 317). Isso implica dizer que ela 

atua no mundo como representação de forma cega. No entanto, a Vontade pode 

chegar a se conhecer no ser humano devido ao fato de que o mesmo tem uma 

grande capacidade de conhecer. Segundo Schopenhauer, o ser humano é a 

aparência mais perfeita da Vontade, por isso ele é iluminado por uma grandiosa 

quantidade de conhecimento (cf. SCHOPENHAUER, 2015a, § 55, p. 332-333). Isto 

quer dizer que todo ser humano tem, de forma intrínseca, a capacidade de atingir 

uma grande quantidade de conhecimento. Para Schopenhauer, o conhecimento é 

algo tão próprio ao ser humano que o corpo todo deste é usado no processo de 

pensar (MAIA, 1991, p. 85). Essa capacidade de conhecer é dada ao ser humano 

para que ele possa se conservar, mas também é graças a ela que, nele, a Vontade 

pode atingir a perfeita consciência de si mesma e com isso autonegar-se. 

Schopenhauer chama esse conhecimento que a Vontade pode ter de si 

mesma de conhecimento ou visão que supera o princípio de individuação. Isso quer 

dizer que tal conhecimento só pode ser apreendido quando o indivíduo já não mais 

vê segundo as formas de tempo e espaço, ou seja, já não percebe segundo o 

princípio de individuação. Assim, quando a Vontade conhece a si mesma já não 

mais está conhecendo aquilo que está regido pelo princípio de individuação, mas 

conhece aquilo que está fora da espaço-temporalidade. “Se o mundo em si é um 

‘agora insistente’, o capturá-lo em um olhar metafísico seria vislumbrar-lhe o 

espetáculo na sua totalidade” (MAIA, 1991, p. 132). Esse conhecimento, assim, é o 

conhecimento a respeito da essencialidade do mundo. Neste sentido, a Vontade 

conhece a si própria em todas as aparências como sendo a essência do mundo 

como representação e não quer mais continuar afirmando a sua própria essência: 

 

Porém, o indivíduo cuja visão transpassa o principium individuationis e 
reconhece a essência em si das coisas, portanto do todo […] vê a si mesmo 
em todos os lugares simultaneamente, e se retira. – Sua vontade se vira; 
ele não mais afirma a própria essência espelhada na aparência, mas a nega 
[…] nasce uma repulsa pela essência da qual sua aparência é a expressão, 
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vale dizer, uma repulsa pela Vontade de vida, núcleo e essência de um 
mundo reconhecido como povoado de penúrias […]. Essencialmente 
aparência da vontade, ele cessa de querer algo, evita atar sua vontade a 
alguma coisa, procura estabelecer em si a grande indiferença por tudo. 
(SCHOPENHAUER, 2015a, § 68, p. 440-441). 

 

Desta forma, o indivíduo humano pode chegar ao conhecimento ou à visão 

que transcende o princípio de individuação e, com isso, chegar a uma apreensão de 

que a sua própria essência e a de todos os outros indivíduos é apenas uma, a 

própria Vontade. Assim, no sujeito que vê para além do princípio de individuação 

não há mais diferença entre ele e os outros indivíduos, pois nele só há o 

conhecimento a respeito da essência do mundo. Diferentemente ocorre com aqueles 

que possuem o conhecimento que está submetido ao princípio de individuação. 

Chegando apenas ao conhecimento das coisas que estão envolvidas pelo tempo e 

pelo espaço, eles percebem que cada um é diferente do outro, mas não percebem a 

unidade que está em todos, ou seja, não chegam a conhecer a essência do mundo 

que está por trás de cada aparência. Ele vê as relações de causalidade que cada 

coisa exerce sobre outra, mas isso não os pode levar ao conhecimento do em si do 

mundo. O princípio de individuação é como um impeditivo para que os indivíduos 

percebam aquilo que o mundo é na sua totalidade. Nesse sentido, é como se ele 

encobrisse a essência do mundo, impossibilitando, assim, que quem nele se fixar 

perceba aquilo que o mundo é verdadeiramente em si mesmo. Desta forma, esse 

conhecimento que está submetido ao princípio de individuação é apenas o 

conhecimento a respeito de cada coisa na sua particularidade e as pessoas que 

estão envolvidas por esse conhecimento permanecem presas na compreensão da 

sua individualidade. Já quem percebe que o seu em si é o mesmo em si de todo o 

mundo esquece a sua individualidade bem como esquece a individualidade dos 

outros indivíduos. Nas palavras de Moraes (2016, p. 192), “[a] rigor, para aquele que 

ultrapassou a multiplicidade fenomênica, não há um ‘si mesmo’, tampouco um 

‘outro’. O ‘tu és isto’ dá lugar a ‘o mundo é uma só vontade’. Eu e não-eu se 

dissolveram e perderam a concretude ontológica de uma ‘autoconsciência’”. 

Nesse sentido, aquele que atinge a visão que transpassa o princípio de 

individuação não fica preso ao seu Eu, assim, não vê o mundo de forma egoísta. 

Desse modo, em quem ocorre tal transpassar reconhece que o em si de todo o 

mundo é também o seu próprio em si e com isso toma para si mesmo o sofrimento 

infindável de cada indivíduo. Assim, quando uma pessoa chega a conhecer a 
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essência do mundo também chega a reconhecer os sofrimentos de todo o mundo. 

Ao não fazer diferença entre si mesmo e os outros, tal indivíduo compartilha do 

sofrimento alheio e, desse modo, sente o sofrimento de todos como sendo algo que 

também lhe pertença: 

 

Se essa visão que transpassa o principium individuationis, ou seja, esse 
conhecimento imediato da identidade da vontade em todas as suas 
aparências, se dá num elevado grau de distinção, então de imediato 
mostrará uma influência ainda maior sobre a vontade. Se aquele véu de 
māyā, o principium individuations, é de tal maneira removido dos olhos de 
um ser humano que este não faz mais diferença egoística entre a sua 
pessoa e a de outrem, no entanto compartilha em tal intensidade dos 
sofrimentos alheios como se fossem os seus próprios e assim é não apenas 
benevolente no mais elevado grau, mas está até mesmo pronto a sacrificar 
o próprio indivíduo tão logo muitos outros precisem ser salvos; então, daí, 
segue-se automaticamente que esse ser humano reconhece em todos os 
seres o próprio íntimo, o seu verdadeiro si mesmo e desse modo tem de 
considerar também os sofrimentos infindos de todos os viventes como se 
fossem seus: assim, toma para si as dores de todo o mundo; nenhum 
sofrimento é-lhe estranho (SCHOPENHAUER, 2015a, § 68, p. 439). 

 

Desta forma, quando a pessoa chega ao conhecimento que transcende o 

princípio de individuação, reconhece a luta permanente e vã que cada um trava pela 

vida, pois as pessoas sempre se esforçam para viver, mas esta vida sempre é 

perdida com a morte; reconhece a dor infindável em que cada um está envolvido, 

pois, ao término de uma dor, surge outra; reconhece ainda o conflito que há entre as 

pessoas. Assim, reconhece que todo o mundo se encontra nesse estado de 

sofrimento interminável, ou seja, reconhece que toda a vida é sofrimento: 

 

Não é mais a alternância entre o bem e o mal-estar de sua pessoa o que 
tem diante dos olhos, como no caso da pessoa ainda envolvida pelo 
egoísmo, mas, com a sua visão que transpassa o principium individuationis, 
tudo lhe é igualmente próximo. Conhece o todo, apreende a sua essência e 
encontra o mundo condenado a um perecer constante, a um esforço vão, a 
um conflito íntimo e sofrimento contínuo. Vê, para onde olha, a humanidade 
e os animais sofredores; vê um mundo que desaparece […]. Se, portanto, 
quem ainda se encontra envolvido no principium individuationis conhece 
apenas coisas isoladas e sua relação com a própria pessoa, coisa que 
renovadamente se tornam motivos para o seu querer, agora, ao contrário, 
aquele descrito conhecimento do todo e da essência das coisas tornam-se 
quietivo de todo e qualquer querer. Doravante a vontade efetua uma 
viragem diante da vida: fica estremecida em face dos prazeres nos quais 
reconhece a afirmação da vida. O ser humano, então, atinge o estado de 
voluntária renúncia, resignação, verdadeira serenidade e completa 
destituição de vontade (SCHOPENHAUER, 2015a, § 68, p. 439-440; grifo 
do autor). 
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Reconhecendo aquilo que é da essência do mundo aparente e percebendo o 

sofrimento infindável da vida, esse conhecimento então pode fazer com que haja em 

tal indivíduo o aquietar da Vontade. Para quem está envolvido pelo princípio de 

individuação, as coisas do mundo aparente podem se tornar motivos para despertar 

o interesse de sua vontade. Quando o indivíduo humano conhece a essência do 

mundo, tem suprimida a sua individualidade e passa a perceber a essência una em 

cada aparência. 

Desta forma, podemos perceber que com a calmaria e a alegria que surgem 

com a negação da Vontade pela via do conhecimento tem-se uma superação do 

sofrimento. Neste sentido, o sofrimento não deixa de atuar sobre o indivíduo no qual 

há a negação, mas tal sofrimento se tornou indiferente; em outras palavras, o 

sofrimento se tornou algo que não mais atormenta o sujeito. Uma vez que se chega 

ao conhecimento que transcende o princípio de individuação, o sujeito chega a 

compartilhar o sofrimento de todo o mundo. No entanto, esse sofrimento já não o 

perturba, isto é, não lhe provoca a procurar satisfação. Em vez disso, tem-se uma 

completa serenidade no interior do indivíduo, isto é, a Vontade já não mais o 

angustia pela carência, pela falta de uma satisfação, de tal modo que nem desejo 

nem tédio podem mais atormentá-lo. Estando o seu interior cheio de verdadeira 

serenidade, as dores que atuam sobre seu corpo não mais lhe influenciam a 

procurar prazeres. As dores não causam mais tormento, porque foi anulada nele a 

ação da verdadeira fonte dos sofrimentos, que é a Vontade de vida em sua sede de 

afirmação. 

Se com a afirmação da Vontade a pessoa fica a mercê dos impulsos volitivos, 

sendo assim levado a cair na cobiça ou no medo ou em tantos outros sentimentos 

aflitivos, com a negação, a pessoa se liberta dos laços volitivos, eles são anulados 

em tais indivíduos e, com isso, já não mais fazem efeito sobre o sujeito. O sujeito em 

que há a negação não se deixa levar pelos impulsos para o prazer e vive apenas 

como puro ser cognoscente. Com isso, já não se prende às coisas que estão 

envolvidas pelo tempo, espaço e causalidade, estas coisas estão para ele como algo 

que não lhe engana mais, ou seja, não mais lhe atraem. 

 

Uma tal pessoa que, após muitas lutas amargas contra a própria natureza, 
finalmente a ultrapassou por inteiro, subsiste somente como puro ser 
cognoscente, espelho límpido do mundo. Nada mais a pode angustiar, pois 
cortou todos os milhares de laços volitivos que a amarravam ao mundo e 
que nos jogam daqui para acolá, em constante dor nas mãos da cobiça, do 
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medo, da inveja, da cólera. Ela, então, mira calma e sorridentemente a 
fantasmagoria deste mundo que antes era capaz de excitar e atormentar o 
seu ânimo, mas agora paira tão indiferente diante de si […]. A vida com 
suas figuras flutuam diante dela semelhante a uma aparência fugidia, 
semelhante ao sonho matinal e ligeiro de um semidesperto que já entrevê a 
realidade e não pode mais ser enganado: igual ao que ocorre neste sonho 
matinal, a vida com suas figuras desaparece sem transição violenta 
(SCHOPENHAUER, 2015a, § 68, p. 453). 

 

Semelhante situação de superação do sofrimento também ocorre com a 

negação pelo sofrimento. Neste caso, a Vontade se nega pela via do sofrimento 

sentido. Não houve primeiramente o conhecimento da essência do mundo para que 

a Vontade se aquietasse, antes pela experiência pessoal do sofrimento ocorreu a 

negação. Essa é, então, a segunda via pela qual ocorre a negação da Vontade. 

Moraes (2010c, p. 241-242), referindo a essas duas vias de negação da Vontade 

afirma que, “[s]e na primeira via impera o reconhecimento da Vontade no sofrimento 

do mundo da vida, na segunda, a negação se dá mediante o próprio sofrimento 

sentido de modo extremo a ponto de aniquilar todo desejo, uma efetiva 

desesperança”. 

Assim, com essa segunda via de negação da Vontade, Schopenhauer não 

quer dizer que, havendo o sofrimento, haverá a negação. O sofrimento em que há a 

negação é um grande sofrimento. Nesse caso, o que ocorre é uma elevação do 

sofrimento em algum indivíduo. Todos estão envolvidos com o sofrimento; ele é algo 

próprio da vida, mas quando este ocorre em grau elevado – a ponto de tornar 

sumamente insuportável para o indivíduo – o sujeito pode perder o ânimo para 

continuar afirmando seu querer viver e com isso surgir à negação da Vontade. 

Desse modo, quando a pessoa se vê em desespero, após ter sofrido uma 

insuportável aflição, tem-se a ocasião propícia para ocorrer, de modo súbito, o 

aquietar da Vontade. Essa aflição não leva ao suicídio, que é ainda afirmação 

bloqueada, mas desesperança com relação ao mundo. 

Além disto, o sofrimento que geralmente leva à negação da Vontade é aquele 

que é trazido pelo destino. Trata-se daqueles grandes sofrimentos que surgem de 

forma involuntária, isto é, independente do querer do sujeito que é vítima desse 

grande sofrer. Exemplos desse sofrimento são os acontecimentos trágicos, pois eles 

trazem consigo sofrimento em grau elevado. Desta forma, o sofrimento que leva à 

negação pode ser diferenciado daqueles que são provocados por meio de práticas 
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de mortificação: estes são voluntários, ou seja, são provocados num sujeito porque 

este mesmo os inflige a si próprio: 

 

[…] por outro lado, o sofrimento em geral trazido pelo destino torna-se um 
segundo caminho (δεύτερος πλοῦς) para atingir a negação: sim, podemos 
assumir que a maioria das pessoas só chega a mencionado fim por esta via, 
e que é o sofrimento pessoalmente sentido, não o meramente conhecido, o 
que produz com mais frequência a completa resignação, e na maioria das 
vezes com a proximidade da morte. Em realidade, só alguns poucos o 
simples conhecimento que transpassa o principium individuationis é 
suficiente para conduzir à negação da vontade […] (SCHOPENHAUER, 
2015a, § 68, p. 454-455).

 

Desta forma, a diferença entre a negação que surge por meio do 

conhecimento que transcende o princípio de individuação e a que vem por meio do 

sofrimento consiste no fato de que, na primeira, houve um conhecimento do 

sofrimento da vida ao sentir o sofrimento dos outros, e, na segunda, houve a 

experiência do próprio sofrimento em tal nível a que se recuse o querer viver. Na 

primeira, o indivíduo, pela visão que transcende o princípio de individuação, conhece 

a essência em si do mundo e, dessa forma, o sofrimento incurável que há nele e em 

cada indivíduo. Já pela segunda via, a negação ocorre pelo sentir o padecimento em 

grau elevado, sem que tenha o conhecimento da essência do mundo. 

 

A diferença que expusemos como dois caminhos reside em se o 
conhecimento advém do simples e puro sofrimento conhecido e livremente 
adquirido por intermédio da visão que transpassa o principium 
individiduationis, ou do sofrimento sentido imediatamente. Salvação 
verdadeira, redenção da vida e do sofrimento, é impensável sem a completa 
negação da vontade (SCHOPENHAUER, 2015a, § 68, p. 460-461; grifo do 
autor). 

 

Vale salientar que o suicídio não é negação da Vontade, mas é afirmação da 

Vontade (cf. SCHOPENHAUER, 2015a, § 69, p. 461-463). Segundo Schopenhauer, 

o suicida deseja viver sem sofrimentos, porém ele não consegue e, desse modo, 

permanece insatisfeito com a vida que leva. Como o suicida quer a vida, ele se 

revolta quando esta é de muito sofrimento e, dessa forma, prefere destruir-se antes 

que, pelo sofrimento acumulado, a Vontade chegue a aquietar-se. O suicida, assim, 

não permite que a Vontade se negue nele. No suicida há uma veemente afirmação 

da Vontade que não admite que ela seja contrariada, preferindo destruir seu próprio 

fenômeno, sendo ela mesma indestrutível, em vez de negar-se – pelo contrário, 

destruindo este seu fenômeno, a Vontade afirma-se em outro. Muito diferente é o 
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que se dá naquele em que a afirmação da vontade não impede que se cumpra a 

cura pelo sofrimento, possibilitando assim o encontro de alguma paz: 

 

Então vemos o ser humano, trazido às raias do desespero após haver 
sofrido todos os graus de uma aflição crescente sob os reveses mais 
violentos, subitamente retirar-se em si mesmo, reconhecer a si mesmo e ao 
mundo, mudar todo o seu ser, elevar-se por sobre a própria pessoa e por 
todo o sofrimento, como se fora purificado e santificado por este, em paz 
inabalável, em beatitude e sublimidade, livremente renunciando a tudo o 
que antes queria com a maior veemência, e receber alegremente a morte. 
Eis aí a mirada argêntea que subitamente surge da flama purificadora do 
sofrimento; a mirada da negação da vontade, ou seja, da redenção 
(SCHOPENHAUER, 2015a, § 68, p. 455). 

 

Podemos ainda perceber que com a negação da Vontade há a superação do 

sofrimento pelo fato de que todo sofrimento é bem vindo para aqueles em que a 

Vontade se aquietou e, com isso, perceberemos que, quando acontece a negação 

da Vontade, a serenidade que a acompanha surge no sujeito – em outras palavras, 

ocorre no âmbito da subjetividade humana. O sujeito no qual houve a negação da 

Vontade aceita os sofrimentos alegremente, pois estes são um auxílio para a 

continuação da negação da Vontade, como veremos mais abaixo. Assim, na 

negação, em vez de os sofrimentos serem algo que atormenta, na verdade são uma 

ocasião de reforço na luta contra a afirmação da vida. Desse modo, recebe 

alegremente todos os sofrimentos trazidos pelo destino: seja o sofrimento que ocorre 

por um acidente, ou devido a uma humilhação, ou uma injustiça, ou devido a 

qualquer outra circunstância, não reagindo ao que ocorre contra ele. Assim, não se 

defende e nem tampouco se vinga das injustiças recebidas, justamente para evitar o 

reacender da afirmação da Vontade por meio da cólera. Tendo em vista permanecer 

na negação da Vontade, prefere até pagar o mal com o bem: 

 

Como ele mesmo nega a vontade que aparece em sua pessoa, não reagirá 
quando um outro fizer o mesmo, noutros termos, quando um outro praticar 
injustiça contra si: nesse sentido todo sofrimento exterior trazido por acaso 
ou maldade, cada injúria, cada ignomínia, cada dano são-lhe bem-vindos: 
recebe-os alegremente como ocasião para dar a si mesmo a certeza de que 
não mais afirma a vontade, mas alegremente toma partido de cada inimigo 
da aparência da vontade que é a sua própria pessoa. Por consequência, 
suporta os danos e sofrimentos com a paciência inesgotável e o ânimo 
brando; paga o mau com o bom, sem ostentação, e de modo algum permite 
ao fogo da cólera e da cobiça acenderem-se novamente em si 
(SCHOPENHAUER, 2015a, § 68, p. 443). 
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A negação da Vontade não é algo que dura definitivamente, pois, embora o 

sujeito deixe de ser sujeito do querer movido por desejos, algo da Vontade 

permanece afirmando em seu corpo vivo. Quando ela ocorre faz com que o sujeito 

não mais queira afirmar a vida mediante a renúncia aos prazeres. No entanto, no 

corpo, a Vontade ainda continua a se afirmar por meio de todas as suas funções 

involuntárias. Por isso que, com a negação, o corpo ainda digere o alimento, produz 

energia, os órgãos continuam trabalhando para que haja vida e, enfim, o corpo 

continua com a sua atividade de afirmação. Desta forma, quando a negação entra 

em cena, a qualquer momento pode haver uma retomada da afirmação pelo sujeito. 

Nas palavras de Schopenhauer: 

 

Contudo, não se deve imaginar que, após a negação da Vontade de vida ter 
entrado em cena pelo conhecimento tornado quietivo, não há oscilação e 
assim se pode para sempre permanecer nela como numa propriedade 
herdada. Não, antes a negação precisa ser renovadamente conquistada por 
novas lutas. Pois, visto que o corpo é a vontade mesma apenas na forma da 
objetidade, ou como aparência no mundo como representação; segue-se 
que enquanto o corpo viver, toda a Vontade de vida existe segundo sua 
possibilidade e constantemente esforça-se para aparecer na realidade 
efetiva e de novo arder em sua plena intensidade […]. Consequentemente, 
também vemos os que uma vez atingiram a negação da Vontade de vida 
manterem-se com todo empenho neste caminho através de todo tipo de 
renúncias autoimpostas, mediante um modo de vida duro, penitente e pela 
procura do desagradável: tudo tendo em vista suprimir a vontade que 
renovadamente se esforça. Ao fim, como já conhecem o valor da redenção, 
cuidam angustiosamente para conservar a salvação alcançada, 
desenvolvem escrúpulos de consciência em cada prazer inocente ou em 
cada pequena agitação da própria vaidade… (SCHOPENHAUER, 2015a,   
§ 68, p. 454; grifo nosso). 

 

Como a negação não está garantida por toda a vida, a superação do 

sofrimento na negação da Vontade ocorre pelo tempo em que tal negação atua. 

Quando o indivíduo volta a afirmar a vida, o tormento também passa a atuar sobre o 

sujeito. Assim, a indiferença à dor que surge com a negação da Vontade é um 

acontecimento momentâneo, ou seja, dura enquanto a negação durar. 

Desse modo, quando ocorre a negação da Vontade tem-se uma luta 

constante por parte do sujeito para poder fazer perdurar esse estado. Havendo a 

negação a Vontade, ainda existe como possibilidade de afirmação da vida no sujeito 

enquanto o corpo estiver vivo. Assim, o indivíduo no qual há a negação sente o 

ânimo pela vida. Desta forma, aquele em quem a Vontade se negou luta para 

manter tal aquietar, pois, conhecendo na negação a verdadeira fonte da supressão 
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do sofrimento e a afirmação como a fonte da continuidade do sofrimento, prefere 

não mais retornar à afirmação da vida. 

Essa luta pela continuidade do aquietar da Vontade ocorre mediante práticas 

de mortificação. A mortificação, em Schopenhauer, tem o sentido de renúncia aos 

prazeres, pois estes são aquilo que impulsiona a afirmação da vida. Como a 

Vontade ainda se afirma no corpo daquele em que ela se negou, tal sujeito ainda 

sente os ímpetos para os prazeres, mesmo que tais ímpetos não mais o determinem 

na vida. Desse modo, procura mortificar o corpo, para que os impulsos de sua 

vontade para o prazer se tornem cada vez mais fracos. A mortificação não lhe causa 

perturbação. Ela é, assim, um recurso usado para lutar contra a afirmação do 

sofrimento. A atitude de mortificação é chamada por Schopenhauer de ascese. Ele 

entende que esta é a “quebra proposital da vontade, pela recusa do agradável e pela 

procura do desagradável” (SCHOPENHAUER, 2015a, § 68, p. 454; grifo do autor). 

Essa vida de ascese ocorre por meio da castidade, do jejum, da autoflagelação e 

entre outras práticas do mesmo gênero. 

No entanto, mesmo que com a negação se tenha uma luta na vida do sujeito 

contra a afirmação da vida pela mortificação e pela aceitação alegre do sofrimento 

que lhe advém, ainda assim tal luta não angustia o indivíduo no qual houve esse 

aquietar de sua essência. Havendo nele não mais a ação dos ímpetos de afirmação 

da vida, está em paz consigo mesmo e não quer mais a afirmação da vida pelos 

prazeres. Porém, seu corpo constantemente lhe impulsiona aos prazeres. Por isso, 

ele prefere mortificar-se e, se lhe advém algum sofrimento, percebe nele a 

oportunidade de reforço nessa mortificação. Assim, mesmo havendo com a 

negação, permanece uma luta contra os ímpetos afirmadores da vida, luta que, 

todavia, não tira o contentamento advindo da negação da Vontade. 

Essa pessoa em quem há a negação não sofre nem quando lhe chega a hora 

da morte. Neste caso, a morte não lhe angustia porque vê que nessa ocasião se 

conquista a libertação definitiva da Vontade. A morte, para aqueles em que 

prevalece a afirmação da Vontade, não é libertação, pois a Vontade não deixou de 

se afirmar. No entanto, para aqueles em quem ocorre a negação da Vontade, a 

morte significa a libertação definitiva do laço com a afirmação da vida, pois, com ela, 

nem no corpo a Vontade já não mais se afirmará. 

Desta forma, a morte é muito bem vinda para aqueles em quem ocorre o 

aquietar da essência em si. Nas palavras do próprio Schopenhauer (2015a, § 68, p. 
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443), “se, ao fim, advém a morte, que extingue esta aparência da vontade, cuja 

essência aqui há muito expirou pela livre negação de si mesma […] então essa 

morte é muito bem-vinda e alegremente recebida como a redenção esperada”. 

Sendo a morte o fim da afirmação da Vontade no corpo, ela é bem recebida pelo 

indivíduo, pois nele acontece, de forma definitiva, a completa supressão do 

sofrimento. 

Desse modo, podemos perceber uma possibilidade de superação do 

sofrimento na negação da Vontade. Schopenhauer, ao falar de um estado de paz, 

de alegria, de serenidade, de jovialidade, deixa em aberto a possibilidade haver uma 

indiferença por todo o sofrimento, de tal modo que não há necessidade de nenhuma 

satisfação dos desejos. Mas essa superação ocorre no sujeito e precisa haver a luta 

pela ascese para que ela seja mantida, levando o indivíduo, assim, a um estado em 

que o sofrimento do mundo é bem recibo. 

 

 

2.2. A superação do sofrimento na contemplação 

 

Essa superação do sofrimento também ocorre no estado de pura 

contemplação da Ideia. Neste caso, a contemplação faz com que o indivíduo seja 

liberto do conhecimento que é motivado pela Vontade e assim a sua faculdade de 

atenção ou apreensão das coisas não é conduzida pela Vontade. Desta forma, os 

ímpetos furiosos de afirmação da vida já não mais fazem efeito. Então surgem nesse 

sujeito, como no caso da negação da Vontade, a calmaria e a jovialidade interior: 

 

Quando, entretanto, uma ocasião externa ou uma disposição interna nos 
arranca subitamente da torrente sem fim do querer, libertando o 
conhecimento da escravidão imposta pela vontade, e a atenção não é mais 
direcionada aos motivos do querer, mas, ao contrário, à apreensão das 
coisas livres de sua relação com a vontade, portanto sem interesse, sem 
subjetividade, consideradas de maneira puramente objetiva, estando nós 
inteiramente entregues a elas, na medida em que são simples 
representações, não motivos – então aquela paz, sempre procurada antes 
pelo caminho do querer, e sempre fugidia, entra em cena de uma só vez por 
si mesma e tudo está bem conosco […]. Semelhante estado é precisamente 
o descrito anteriormente como exigido para o conhecimento da Ideia, como 
estado de pura contemplação… (SCHOPENHAUER, 2015a, § 38, p. 226-
227). 
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Se com a satisfação dos desejos tem-se um rápido alívio do sofrimento, já 

com a contemplação simplesmente surge alegria e paz. Dessa forma, o sujeito não 

se deixa enganar pelos desejos e, com isso, abre espaço para uma entrada da 

calmaria e jovialidade como ocorre com a negação da Vontade. Assim, se com os 

desejos as pessoas buscam satisfação, mas obtêm apenas um breve momento de 

ausência da dor; na contemplação não há mais a necessidade de alívio de 

sofrimento, pois com ela surge um contentamento verdadeiro. 

Na contemplação da Ideia as coisas deixam de ser um motivo e o que 

contempla apenas considera o que é contemplado, que é justamente a Ideia. Os 

motivos que sempre fazem inflamar os desejos e estes que sempre colocavam o 

sujeito à procura da felicidade ora num objeto ora noutro, agora, quando o sujeito se 

encontra em estado de pura contemplação, já não fazem mais efeito, eles se 

tornaram algo que perdeu todo o valor. Assim, o sujeito fixa-se nesse contemplar e 

se torna indiferente a todo motivo que o leve a inflamação dos desejos. 

As Ideias4 são as “formas e propriedades originárias e imutáveis tanto dos 

corpos orgânicos e inorgânicos quanto das forças naturais que se manifestam 

segundo leis da natureza” (SCHOPENHAUER, 2015a, § 30, p. 195). Recordemos 

que o mundo aparente é a objetidade da Vontade, só que com graus diferentes de 

aparecimento do caráter da Vontade. Dessa forma, a Vontade manifesta a sua 

essência tanto em um grau baixo (tal como na gravidade) como em um grau elevado 

de nitidez (que é o caso do ser humano). Nesse sentido, para cada grau de 

manifestação da Vontade há uma Ideia que lhe corresponde. 

Podemos perceber que num determinado grau de aparecimento da Vontade 

existe diversos indivíduos e todos são diferentes um do outro. No entanto, a Ideia 

que corresponde a esses indivíduos de um determinado grau de manifestação da 

Vontade é a mesma. A diversidade dos indivíduos só existe por meio do tempo e do 

espaço. Já o nascimento e a morte de cada indivíduo ocorrem devido à lei de 

causalidade. Tempo, espaço e causalidade juntos são o que Schopenhauer chama 

de princípio de razão (cf. SCHOPENHAUER, 2015a, § 1, p. 3). Entretanto, a Ideia 

não está submetida ao princípio de razão; deste modo, ela não muda e nem deixa 

de existir com a morte dos indivíduos que são suas cópias. Nesse sentido, em cada 

                                                 
4
 Utilizaremos a palavra Ideia com o “I” maiúsculo para se referir a cada grau de objetidade da 

Vontade. Faremos isto para ter uma diferenciação da palavra ideia com o “i” minúsculo que designa 
maneira de ver, opinião pensada e entre outros significados semelhantes a estes conforme consta no 
dicionário Houaiss (2009). 
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grau de aparecimento da Vontade os indivíduos existem em grande quantidade, 

sendo que cada um é diferente dos outros, mas a Ideia de cada grau de 

manifestação da Vontade é sempre uma. Com o princípio de razão há diversos 

indivíduos que são passageiros. Assim, tanto faz se o número de indivíduos em 

relação a uma determinada Ideia seja de grande quantidade e diferentes em alguns 

pontos, o que eles são é apenas a representação de uma Ideia. Como diz Brum 

(1998, p. 24), as Ideias são os “tipos primordiais por meio dos quais a Vontade se 

objetiva”. 

Desta forma, pode-se dizer também que a Ideia é a objetidade que não foi 

objetivada no tempo e no espaço e, por isso, também não foi submetida à lei da 

causalidade. Ela é a objetidade em que foi conservada a forma primeira de todas as 

aparências, a de ser objeto para um sujeito. A Ideia é objeto e é justamente por isso 

que ela se diferencia da Vontade. Esta não é aparência, mas coisa em si e assim 

não subordinada ao princípio de razão e nem objeto para um sujeito. “Objetidade 

imediata e adequada da Vontade, as Ideias expõem-se fenomenicamente como 

indivíduos. Os indivíduos, em relação às Ideias, nada mais são que sua cópia já 

turvada pelas formas subordinadas do princípio de razão” (SOARES, 2010, p. 255). 

Desta forma, as aparências da Vontade existem no tempo e no espaço, regidas pela 

lei da causalidade, submetidas ao princípio de razão, enquanto a Ideia é 

independente do princípio de razão: 

 

A Ideia apenas se despiu das formas subordinadas da aparência, as quais 
todas concebemos sob o princípio de razão; ou, para dizer de maneira mais 
correta, ainda não entrou em tais formas; porém, a forma primeira e mais 
universal ela conservou, a da representação em geral, a do ser-objeto para 
um sujeito. As formas subordinadas a esta, e cuja expressão geral é o 
princípio de razão, são as que pluralizam a Ideia em indivíduos isolados e 
efêmeros, cujo número, em relação à Ideia, é completamente indiferente. O 
princípio de razão é, por sua vez, de novo a forma na qual a Ideia entra em 
cena ao se dar ao conhecimento do sujeito como indivíduo. Já a coisa 
isolada que aparece em conformidade com o princípio de razão é apenas 
uma objetivação mediata da coisa em si (a vontade): entre as duas 
encontram-se a Ideia como a única objetidade imediata da vontade, na 
medida em que a Ideia ainda não assumiu nenhuma outra forma própria do 
conhecimento enquanto tal senão a da representação em geral, isto é, a do 
ser-objeto para um sujeito (SCHOPENHAUER, 2015a, § 32, p. 202). 

 

Sendo uma cópia da Ideia, as aparências submetidas ao princípio de razão 

são a objetidade mediata da coisa em si. Isto quer dizer que cada aparência que se 

encontra envolvida pelo princípio de razão é uma manifestação da Vontade advinda 
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das Ideias, não sendo expressão imediata da Vontade, mas tendo as Ideias por 

modelo. As Ideias, por sua vez, são objetidades imediatas da Vontade. O que 

diferencia a Ideia das outras objetidades é o fato de que a Ideia não está revestida 

pelo princípio de razão, mas, mesmo assim, tem a forma da representação em geral, 

forma essa que consiste em ser objeto para um sujeito. 

Desse modo, enquanto o sujeito estiver envolvido pelo princípio de razão não 

é possível o conhecimento das Ideias, já que estas não se encontram sob tal 

princípio. Por isso que, segundo Schopenhauer, para deixar de apreender apenas o 

conhecimento que está envolto pelo princípio de razão para conhecer a Ideia é 

necessário antes a mudança do sujeito, mudança essa em que o sujeito, quando 

conhece a Ideia, deixa de ser indivíduo e passa a ser sujeito puro do conhecimento. 

O indivíduo percebe apenas as coisas de forma isolada, ou seja, percebe cada 

aparência como sendo diferente uma da outra e as relações causais que existem 

entre uma aparência e outra. No estado de contemplação há a separação do objeto 

contemplado da relação com todos os outros objetos e dessa forma é suprimido o 

conhecimento que tem como base o princípio de razão, apenas permanecendo a 

pura contemplação da Ideia. Desse modo, o sujeito torna-se o puro sujeito do 

conhecimento, aquele que leva em consideração não mais o conhecimento que se 

baseia no princípio de razão, mas apenas o conhecimento da Ideia. 

Assim, o conhecimento que tem relação com o tempo, com o espaço e com a 

causalidade é o que é interessante para o indivíduo, ou seja, tem alguma relação 

com a Vontade. Por meio do corpo, os indivíduos estão no mundo como objetos 

entre tantos outros objetos e cada um tem alguma relação com outros indivíduos. 

Essas relações fazem com que cada um se volte para o seu corpo, assim cada um 

se volta à realização da Vontade que aparece nele. Desse modo, o conhecimento 

que está sob o princípio de razão está a serviço da Vontade. Em outros termos, a 

Vontade se serve do conhecimento que está sob o princípio de razão nas 

objetivações mais elevadas para que ela atinja seus fins nessas objetivações, 

fazendo com que tais objetivações utilizem do conhecimento do princípio de razão 

para a conservação deles mesmos. Assim, quando o indivíduo se torna o puro 

sujeito do conhecer, o conhecimento deixa de ser útil para a Vontade, ele apenas 

contempla a Ideia: 
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A transição possível – embora, como dito, só como exceção – do 
conhecimento comum das coisas isoladas para o conhecimento das Ideias 
ocorre subitamente, quando o conhecimento se liberta do serviço da 
vontade e, por aí, o sujeito cessa de ser indivíduo, tornando-se puro sujeito 
do conhecimento destituído de vontade, sem mais seguir as relações 
conforme o princípio de razão: como tal, ele concebe em fixa contemplação 
o objeto que lhe é oferecido, exterior à conexão com outros objetos; ele 
repousa nessa contemplação, absorve-se nela (SCHOPENHAUER, 2015a, 
§ 34, p. 205). 

 

Desta forma, o sujeito esquece a própria individualidade ou a própria Vontade. 

Isto significa dizer que para o sujeito apenas existe o objeto contemplado, tal sujeito 

não percebe mais a sua individualidade nesse momento de contemplação, sua 

consciência foi preenchida por completo pela Ideia. Ele é absorvido pela 

contemplação e assim esqueceu totalmente de si e das coisas ao seu redor. 

Schopenhauer considera essas pessoas que conseguem chegar à apreensão 

da Ideia como sendo as pessoas de gênio. “Quanto à originalidade do gênio, ela 

está precisamente na sua capacidade de reencontrar a Ideia além dos fenômenos 

que apenas a sugerem ou balbuciem timidamente a sua significação, em um esboço 

grosseiro” (PERNIN, 1995, p. 118). Apenas o gênio consegue apreender as Ideias 

na medida em que ele consegue esquecer completamente a própria pessoa e as 

relações que a envolvem. O gênio é assim porque ele tem uma capacidade 

intelectual superior, como veremos a seguir. A genialidade consiste na capacidade 

que determinados indivíduos tem de poderem ser absorvidos pela contemplação da 

Ideia e assim afastarem-se do conhecimento que está a serviço da Vontade: 

 

Embora o gênio, de acordo com a nossa exposição, consiste na capacidade 
de conhecer, independentemente do princípio de razão, não mais as coisas 
isoladas, que têm a sua existência apenas na relação, mas as suas Ideias, 
e, nesse caso, seja ele mesmo correlato desta, portanto não mais indivíduo, 
mas puro sujeito do conhecer […]. O gênio possui apenas o grau mais 
elevado e a duração mais prolongada daquele modo de conhecimento, o 
que lhe permite conservar a clarividência necessária para repetir numa obra 
intencional o assim conhecido, repetição esta que é a obra de arte. Pela 
obra de arte o gênio comunica aos outros a Ideia apreendida, a qual, 
portanto, permanece imutável, a mesma: por consequência, a satisfação 
estética é essencialmente uma única e mesma, seja provocada por uma 
obra de arte, seja provocada imediatamente pela intuição da natureza e da 
vida (SCHOPENHAUER, 2015a, § 37, p. 224-225). 

 

Segundo Schopenhauer, apenas o gênio consegue tanto contemplar a Ideia 

como reproduzi-la numa obra de arte devido ao fato de que ele tem uma capacidade 

de conhecimento muito maior que a média de todos os seres humanos comuns. 
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Essa capacidade de conhecer está ligada à sensitividade, não à racionalidade, pois 

o conhecimento da Ideia ocorre de forma intuitiva, não por meio de raciocínios. 

Devido ao gênio conseguir reproduzir na obra de arte a Ideia, é possível assim 

contemplar a Ideia numa obra de arte. Desse modo, não é só pela contemplação 

das coisas em seu estado natural que o gênio consegue contemplar a Idea, também 

na obra de arte pode haver a expressão de uma Ideia. Aliás, a obra de arte facilita 

mais a apreensão da Ideia do que toda a natureza, porque o artista conheceu a Ideia 

e a reproduziu na obra de arte de forma mais pura que na natureza. 

Desta forma, o gênio consegue afastar-se do seu querer e com isso a sua 

personalidade fica ausente, então permanecendo como puro sujeito do 

conhecimento. O gênio consegue contemplar a Ideia e com isso se afastar do 

domínio da Vontade. “O gênio é o portador desse intelecto superior de ultrapassar o 

ordinário ‘servilismo cognitivo’ separando-se momentaneamente da própria vontade” 

(ROCHAMONTE, 2010, p. 77). 

Desse modo, ao fixar-se na Ideia, o sujeito rompe com a Vontade, pois ele se 

prende nessa contemplação e os impulsos volitivos não fazem mais efeito sobre ele. 

Assim, há uma separação do sujeito contemplante com relação à Vontade: os 

impulsos volitivos permanecem indiferentes no sujeito, pois ele apenas contempla a 

Ideia. Ao permanecer nessa contemplação, o sujeito permanece livre da ação da 

Vontade. Dessa forma, o sujeito apresenta um desinteresse pela satisfação dos 

desejos. O desinteresse, em Schopenhauer, é “a ruptura com os objetos do desejo 

enquanto tais, enquanto objetos de um querer, dotados de uma finalidade extrínseca 

a que sejam condicionados” (MORAES, 2010a, p. 65). 

Podemos perceber que, na contemplação da Ideia, há uma libertação da 

Vontade, pois o sujeito se liberta dos ímpetos volitivos para a afirmação da vida. Ao 

contemplar a Ideia, o sujeito permanece num estado em que não mais se deixa levar 

pelo conhecimento que tem como fundamento o princípio de razão. Com isso, se 

torna indiferente a todo objeto que até então o motivava a afirmar o querer viver. 

Convém destacar que a contemplação não é definitiva. Havendo um sujeito 

chegado à contemplação, esta não dura por muito tempo, o sofrimento logo volta a 

atormentá-lo. Nas palavras de Schopenhauer (2015b, p. 435): 

 

O intelecto, que foi até agora considerado apenas em seu estado originário 
e natural de servidão à vontade, entra em cena no terceiro livro liberto 
daquela servidão; todavia, deve-se ao mesmo tempo observar que não se 
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trata aqui de uma libertação duradoura, mas meramente de uma breve hora 
de recreio, sim, trata-se só de uma excepcional e, propriamente dizendo, 
momentânea emancipação do serviço da vontade. 

 

Desta forma, podemos perceber que na contemplação da Ideia há certa 

negação da Vontade, pois o sujeito já não é mais conduzido pelos motivos a 

procurar satisfação. Tanto com a negação que ocorre pela superação do princípio de 

individuação como pelo sofrimento tem-se uma libertação da Vontade pela renúncia 

as satisfações: em quem ocorre a negação por essas duas vias não quer nenhum 

prazer. Isso também ocorre na contemplação da Ideia, pois com a contemplação o 

sujeito fixa-se no contemplar e, assim, se tem o desinteresse pela satisfação, isto é, 

pelo prazer. Assim, “em sua estética, Schopenhauer apresenta a fruição artística 

como uma primeira forma de negação da vontade, ainda que passageira” 

(SALVIANO, 2001, p. 53; grifo do autor). Nesse sentido, podemos perceber que há 

algo em comum entre a ética e a estética de Schopenhauer – trata-se do fato de que 

em ambas há uma negação da Vontade. Nas palavras de Cacciola (1994, p. 164), “o 

ponto de vista estético liga-se, pois, intimamente ao ponto de vista ético, referindo-se 

ambos à negação do fenômeno da vontade”.  

Assim, como a negação da Vontade ocorre na contemplação da Ideia, há 

também o aparecimento momentâneo de uma paz e alegria naquele que contempla. 

Diferente do que ocorre pela moção dos ímpetos volitivos, a Vontade não atua 

provocando a sede de prazer sobre o sujeito. Com isso reina uma calmaria e 

jovialidade que não tem nenhuma relação com os desejos, embora seja por pouco 

tempo. Nas palavras de Pernin (1995, p. 107), citando Schopenhauer5: 

 

A contemplação estética fornece a prova: quando o sujeito cognoscente se 
afasta do seu interesse individual, o mundo transforma em um novelo a 
cadeia dos seus efeitos, que a cupidez desenrolava, para refleti-la 
calmamente nele. Assim, essa totalidade do mundo é oferecida ao sujeito 
que, cessando de ser ele próprio, transforma-se em todas as coisas. 
Logo cessa a infelicidade: “cada um é feliz, quando ele é todas as coisas; 
infeliz, quando é apenas indivíduo”! Essa trégua provisória suspende a 
violência do par infernal da ação e da paixão. 

 

Podemos perceber que a negação que ocorre na contemplação da Ideia, bem 

como o aparecimento da jovialidade e da calmaria, se dá de forma que haja uma 

superação do sofrimento. Quando um sujeito atinge a contemplação da Ideia, seu 

                                                 
5
 Trata-se da página 1090 da tradução de Bourdeau, revista por Ross, Le monde comme volonté et 

comme représentation, edição de 1978. 
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corpo ainda continua sendo Vontade afirmada, pois ele ainda continua a funcionar 

para a manutenção da vida, os órgãos continuam a trabalhar, ainda continuam a 

“pedir” nutrição etc. Nesse sentido, com a contemplação, o sofrimento não deixa de 

atuar sobre o sujeito, mas liberto de sua individualidade, o sujeito mantém-se 

indiferente a qualquer perturbação enquanto dure o estado contemplativo. Assim, o 

contentamento na contemplação da Ideia consiste também em uma indiferença ao 

sofrimento. Desse modo, temos uma superação do sofrimento na contemplação da 

Ideia, superação essa que pode ocorrer tanto na contemplação da Ideia pelas coisas 

da natureza ou ainda pela contemplação da Ideia representada pelo artista genial 

em alguma obra de arte. 

Portanto, o sujeito, ao esquecer-se de si e das coisas ao seu redor na 

contemplação de uma Ideia, esquece o conhecimento que tem como base o 

princípio de razão e permanece como puro sujeito do conhecimento. Esse 

esquecimento daquilo que está envolvido pelo princípio de razão se torna também 

uma indiferença ao sofrimento. O sofrimento continua a existir, mas se tornou algo 

que não mais atormenta o sujeito. 

 

 

2.3. Não há como buscar a superação do sofrimento pela negação da Vontade 

 

A autossupressão da Vontade é um acontecimento que se dá subitamente, 

independentemente do nosso intento. A negação da Vontade não é algo adquirido 

por força de vontade, mas procede da relação entre conhecimento e querer e, desta 

forma, é algo que se atinge de modo inesperado. Assim, ela é um acontecimento 

que independe do querer do sujeito: 

 

Ora, visto que aquela autossupressão da vontade procede do 
conhecimento, no entanto todo conhecimento e intelecção como tais são 
independentes do arbítrio, segue-se que também aquela negação do 
querer, aquela imersão na liberdade, não é obtida de força de resolução, 
mas procede da relação mais íntima entre o conhecimento e o querer no ser 
humano; chega, em consequência, subitamente e como de fora […] o efeito 
do quietivo é em última instância um ato de liberdade da vontade 
(SCHOPENHAUER, 2015a, § 70, p. 468; grifo do autor). 

 

A negação da Vontade se dá pelo fato de a própria Vontade, em 

determinados sujeitos, já não mais preferir afirmar a Vida, mas, pelo contrário 



57 
 

preferir, negá-la. Desse modo, por mais que o sujeito procure negar a Vontade por 

meio de práticas ascéticas, como a voluntária castidade, o jejum e outras tantas 

mais, tal acontecimento de negação se dá pelo próprio fato de a Vontade livremente 

preferir negar a si mesma em determinados sujeitos. Nas palavras de Salviano 

(2001, p. 48-49), 

 

[…] a negação operada aqui não ocorre à margem da Vontade, mas parece 
alojar-se em seu seio: é uma autonegação da vontade […]. E o que leva a 
Vontade a negar a si mesma não é algo exterior a ela, mas certas 
disposições do intelecto de um indivíduo, portanto algo dentro da própria 
Vontade (grifo do autor). 

 

Desta forma, a superação do sofrimento que se dá na negação da Vontade é 

algo que ocorre independente do querer do sujeito. Sendo que não é este que 

decide negar, mas é a própria Vontade que decide negar a si mesma no sujeito. 

Assim, a alegria e a paz interior pela negação se dá de forma independente da 

vontade humana. Em outras palavras, esse acontecimento de superação do 

sofrimento é inteiramente da própria decisão da Vontade. 

Semelhante situação também ocorre com a alegria na contemplação da Ideia. 

Neste caso, a superação do sofrimento também ocorre de forma independente de 

esforço físico ou mental. A contemplação da Ideia só é atingível pelos gênios porque 

esses trazem consigo, de forma inata, a capacidade de um elevadíssimo grau de 

conhecimento (cf. SCHOPENHAUER, 2015a, § 57, p. 363). Além disso, a faculdade 

espiritual para essa alegria possibilita sentir um sofrimento maior que o das pessoas 

comuns. Nas palavras de Salviano (2001, p. 45-46), “a felicidade absoluta só 

consegue aquele que se elevou a sujeito puro do conhecer, que negou a vida, a 

vontade, a si mesmo” (grifo do autor). 

Segundo Schopenhauer, apesar de a negação da Vontade ocorrer de forma 

independente do querer do sujeito, esse acontecimento é perceptível na vida de 

vários santos e belas almas do cristianismo, bem como é mais visível ainda no 

hinduísmo e no budismo. Mas em outras religiões também ocorre tal acontecimento. 

Por mais que essas pessoas sejam diferentes em relação a seus dogmas, no 

entanto, na vida podemos perceber a Vontade negar-se nos seus fenômenos: 

 

Aquilo que eu descrevi em débeis palavras e apenas em expressões gerais 
não é de modo algum um conto de fadas filosófico só hoje por mim 
inventado: não, foi a vida invejável de muitos santos e belas almas entre os 
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cristãos, ainda mais entre os hindus e buddhistas, também entre outras 
confissões religiosas. Por mais diferentes que tenham sido os dogmas 
impressos em suas faculdades de razão, ainda em suas condutas de vida 
exprimiam-se da mesma forma aquele conhecimento íntimo e imediato, 
intuitivo, único do qual procede toda virtude e santidade 
(SCHOPENHAUER, 2015a, § 68, p. 444). 

 

Assim, uma pessoa em quem ocorra a negação da Vontade pode ter crenças 

totalmente diferentes das de outra pessoa em quem também ocorra tal negação, 

mas, na conduta de vida de ambos é expresso de modo análogo o acontecimento da 

negação da Vontade. O nosso filósofo entende que tanto faz se uma pessoa é 

budista, ou cristã, ou hinduísta, ou que acredite em outro dogma religioso: a conduta 

que ele expressa não vem do conhecimento abstrato, mas procede de um 

conhecimento que surge de modo imediato e que é intuitivo. 

Podemos perceber que Schopenhauer considera conhecimento abstrato o 

conhecimento das aparências sob a forma de conceitos. Esse conhecimento refere-

se àquele que expressamos e aprendemos por meio da linguagem. Esse 

conhecimento é próprio apenas ao ser humano, devido ao fato de que o ser humano 

tem uma faculdade a mais que os outros indivíduos que possibilita desenvolvê-los –

a faculdade denominada razão (cf. SCHOPENHAUER, 2015a, § 3, p. 7). 

Podemos perceber que o conhecimento intuitivo, por sua vez, diz respeito 

àqueles conhecimentos que são apreendidos de forma imediata e 

inconscientemente. Este pode ser um conhecimento da essência do mundo e que 

não é apreendido por meio da linguagem, mas ele simplesmente surge sem a 

necessidade de ser consciente (cf. SCHOPENHAUER, 2015a, § 68, p. 445). Esse 

conhecimento se dá no ser humano porque a faculdade de razão deste é aguçada, 

permitindo que, pelo conhecer intuitivo, ocorra a negação da Vontade. Esse 

conhecimento intuitivo que leva à negação da Vontade não ocorre nos demais 

animais justamente porque nestes não há a mesma capacidade intelectiva do ser 

humano. A desenvolvida intelecção humana também possibilita conquistar um 

aprendizado de como conduzir-se, saber esse denominado “sabedoria de vida”, 

como veremos no capítulo seguinte. Mas esse conhecimento é diferente daquele 

que leva à negação da Vontade, pois, enquanto este ocorre de forma imediata 

(independente de qualquer aprendizado), aquele se dá pelo aprendizado de vida. 

Desta forma, a Vontade chega a negar a si mesma não por causa de um 

conhecimento que foi apreendido por meio de conceitos ou normas de conduta. O 
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conhecimento que leva à negação da Vontade de vida é um conhecimento intuitivo. 

É por meio desse conhecimento, apreendido sem a necessidade da linguagem, que 

surge o aquietar da Vontade. Desta forma, para Schopenhauer, os dogmas das 

religiões não levam nem podem levar por si mesmos à negação da Vontade. 

Sendo que o conhecimento que leva à negação da Vontade é intuitivo, a 

expressão perfeita desse acontecimento é perceptível apenas na conduta das 

pessoas em que ocorre tal negação. Por isso, Schopenhauer esclarece que, ao 

explicar de forma conceitual a negação da Vontade, exprime-a apenas de forma 

débil, ou seja, sem muito detalhe: há impossibilidade de adequação da linguagem 

para tratar do que não é fenômeno individual e que, só por abstração, pode ser 

universalizado. Desse modo, o filósofo recomenda conhecer a vida das pessoas em 

quem se dera tal acontecimento para poder compreender com mais clareza a 

negação da Vontade, isto é, por suas expressões em modos de vida. 

Nesse sentido, a Vontade nega-se a afirmar a sua própria essência no ser 

humano. Sendo que afirmar a vida é aquilo que faz parte da essência da Vontade, 

ao negar-se em algum indivíduo humano, a Vontade está se negando a afirmar 

aquilo que é da sua própria essência, que é justamente o querer viver. Com isso, ela 

está negando-se a afirmar a si mesma no mundo como representação. 

Assim, com a negação da Vontade há uma superação do sofrimento. Nesse 

sentido, os ímpetos violentos da afirmação da vida são aquietados e então a pessoa 

na qual a Vontade se nega permanece indiferente a tudo: durante o tempo da 

negação, o sofrimento já não mais afeta, pois se está em uma indiferença com 

relação a tudo, a todo sofrimento e até mesmo com relação à morte. Nesse sentido, 

a negação é o caminho de salvação e de superação do sofrimento, ou, dizendo de 

forma mais enfática, a negação da Vontade por ela mesma é, no dizer de Simmel 

(2011, p. 168), o único caminho possível para se alcançar uma superação do 

sofrimento.  

Não existe em Schopenhauer uma fórmula ou uma norma de como se deve 

agir para ser indiferente ao sofrimento. Desta forma, podemos elaborar a seguinte 

pergunta: Que lugar há para uma sabedoria de vida, que o próprio Schopenhauer 

afirma ser “estranha” à doutrina enquanto possibilidade de se atingir a felicidade pelo 

saber? Para tentarmos responder, o que fazemos no próximo capítulo, é necessário 

começar traçando considerações sobre sua doutrina do caráter. 



 

3. A POSSIBILIDADE DE UMA VIDA FELIZ PELA AQUISIÇÃO DE UM CARÁTER 
 

 

Schopenhauer descreve a sabedoria de vida como sendo a arte de dirigir a 

vida do modo que seja o mais agradável e feliz. Nesse sentido, trata-se da 

possibilidade de alcançar uma felicidade pela aquisição de um saber que está 

relacionado à forma de conduzir a vida: 

 

Tomo aqui o conceito de sabedoria de vida inteiramente em sentido 
imanente, a saber, no da arte de conduzir a vida do modo mais agradável e 
feliz possível. O estudo dessa arte poderia também ser denominado 
eudemonologia; seria, pois, a instrução para uma existência feliz […]. Não 
obstante, para poder abordar o tema, tive de desviar-me totalmente do 
ponto de vista superior, ético-metafísico, ao qual conduz a minha filosofia 
propriamente dita. Por conseguinte, toda a discussão aqui conduzida 
baseia-se, de certo modo, numa acomodação, já que permanece presa ao 
ponto de vista comum, empírico, cujo erro conserva. Logo, também o seu 
valor só pode ser condicional, pois até mesmo a palavra eudemonologia 
não passa de um eufemismo (SCHOPENHAUER, 2006, p. 1-2). 

 

Desse modo, ao tratar da arte de conduzir a vida, Schopenhauer elabora um 

estudo na perspectiva da eudemonologia. Apesar de o filósofo compreender que 

cada indivíduo se encontra num estado de sofrimento, mesmo assim traz uma 

descrição de como se alcança uma existência feliz. Essa descrição é algo que se 

pode tentar imitar, ou seja, produzir em si mesmo e até aprender, mas não se pode 

moldar a vontade pelo intelecto, pois, segundo o filósofo, o intelecto é subalterno à 

vontade. Schopenhauer esclarece que, ao apresentar sua filosofia, negou a 

possibilidade de haver uma existência feliz. Essa constatação é contrária à 

eudemonologia, pois esta afirma a existência da felicidade. No entanto, o filósofo 

esclarece que na sua eudemonologia há a sustentação do erro que cada pessoa 

traz consigo de modo inato: achar que pode conseguir uma vida feliz. 

Assim, iremos buscar demonstrar que a possibilidade de o ser humano atingir 

essa vida agradável e feliz se deve ao fato de que as pessoas têm a capacidade da 

aquisição de um caráter – trata-se do caráter adquirido. Em seguida, também 

tentaremos descrever em que consiste essa felicidade pela aquisição do caráter e 

depois traremos alguns esclarecimentos a respeito da eudemonologia de 

Schopenhauer. 
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3.1. Introdução à doutrina schopenhaueriana do caráter 

 

O caráter em Schopenhauer é a personalidade própria determinada pela 

Vontade que cada ser humano traz consigo. Cada pessoa tem uma forma de agir 

conforme sua natureza individual que, por sua vez, é condicionada pela Vontade 

(SCHOPENHAUER, 2012a, p. 78) – essa natureza determinada pela Vontade 

constitui o caráter; fundamento de todas as ações. Desse modo, numa determinada 

situação, uma pessoa pode agir de um jeito e outra pessoa pode agir de outro, cada 

qual tendo agido de acordo com o seu caráter. No entanto, nem sempre as pessoas 

agem da mesma forma, uma vez que a experiência influencia o modo de 

manifestação de um mesmo caráter. Uma pessoa pode agir de diversas formas 

dependendo da circunstância e da experiência, mas tais ações sempre possuem 

como base o mesmo caráter: 

 

Ora, assim como cada coisa na natureza tem suas forças e qualidades que 
reagem a determinadas influências de determinadas maneira e constituem o 
seu caráter, também o ser humano possui o seu caráter, em virtude do qual 
os motivos produzem suas ações com necessidade. Nesse modo mesmo 
de agir manifesta-se seu caráter empírico; por seu turno, neste manifesta-se 
de novo seu caráter inteligível, a vontade em si da qual ele é aparência 
determinada (SCHOPENHAUER, 2015a, § 55, p. 332-333; grifo do autor). 

 

Schopenhauer entende que o caráter é um ato da Vontade que determina, 

desde a origem, o modo de ser das pessoas. Os indivíduos humanos vivem de uma 

determinada maneira porque o querer deles já foi predeterminado a buscar tal forma 

de viver. Assim, o modo como cada um tem de viver se deve ao caráter que traz 

consigo. 

Sendo o caráter um ato de objetivação da Vontade, ele é uma manifestação 

da Vontade no modo de ser das pessoas, ou seja, é uma volição que se torna 

aparência na personalidade dos seres humanos. A Vontade é o em-si do mundo e, 

por isso, ela mesma não se torna aparência, mas objetidades ou manifestações da 

Vontade. Desse modo, na filosofia de Schopenhauer há uma distinção entre caráter 

e Vontade como coisa em si, pois o caráter é uma expressão da Vontade. Nas 

palavras de Debona (2013, p. 65), a “Vontade geral não é idêntica a caráter, pois 

[…] este último é ‘um ato de objetivação da Vontade’”. 

Na filosofia de Schopenhauer, a característica marcante na doutrina do 

caráter se refere ao fato de que o caráter é imutável. Sendo uma autodeterminação 
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livre da Vontade, o caráter é sem fundamento. Dessa forma, ele é algo que não 

muda, pois a livre autodeterminação é independente da forma do tempo. Cada 

pessoa possui um caráter próprio e diferente do das outras, mas tal caráter sempre 

permanece o mesmo, por mais que elas envelheçam ou adquiram novos 

conhecimentos. A mudança de comportamento não quer dizer mudança no 

fundamento das ações diferentes ao longo do tempo e conforme o lugar. Assim, as 

pessoas podem se comportar de diferentes formas conforme a circunstância em que 

se encontram, no entanto nela há o mesmo caráter. 

No capítulo anterior pudemos refletir sobre o acontecimento da negação da 

Vontade como um ato em que a Vontade deixa de se afirmar no indivíduo. Nesse 

caso, poderíamos imaginar que houve uma mudança no caráter desses indivíduos. 

No entanto, de acordo com Schopenhauer, não se trata de uma mudança do caráter, 

mas de sua supressão: com a negação da Vontade o caráter não deixa de ser o que 

é, mas o seu poder de atuação permanece suspenso. Nesse sentido, o caráter ainda 

continua o mesmo, mas não se manifesta sobre o indivíduo, porque nele se deu um 

acontecimento que escapa ao âmbito do poder de decisão, que é o acontecimento 

da negação da Vontade. Nesse caso, é a própria Vontade que decidiu negar-se no 

indivíduo. Schopenhauer explica esse acontecimento da negação da Vontade e a 

não mudança do caráter nos seguintes termos: 

 

[…] quando, entretanto, se olha transpassando o principium individuationis, 
quando as Ideias, quando a essência da coisa em si é imediatamente 
reconhecida como a mesma vontade em tudo e, a partir desse 
conhecimento, resulta um quietivo universal do querer, então os motivos 
individuais tornam-se sem efeito porque a forma de conhecimento 
correspondente a eles é obscurecida e posta em segundo plano por um 
conhecimento por inteiro diferente. Por isso o caráter nunca pode mudar 
parcialmente, mas tem de, com a consequência de uma lei natural, realizar 
como um todo no particular a vontade da qual ele é a aparência: mas 
precisamente este todo, o caráter mesmo, pode ser completamente 
suprimido pela antes mencionada modificação do conhecimento 
(SCHOPENHAUER, 2015a, § 57, p. 467). 

 

Schopenhauer distingue o caráter inicialmente como sendo inteligível e 

empírico. Esses caráteres não têm direcionamentos opostos, não se trata de 

entender que o caráter empírico está direcionado para uma coisa e o caráter 

inteligível está direcionado para outra. O caráter em Schopenhauer é um ato da 

Vontade que direciona o indivíduo para alguma coisa, sendo o empírico a mera 

manifestação do inteligível no tempo e no espaço. 
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Essas noções de caráter inteligível e empírico estão relacionadas à metafísica 

da Vontade. Debona (2013, p. 64) afirma que “uma maior nitidez das identificações 

quanto das diferenciações entre vontade, caráter inteligível e caráter empírico só foi 

possível a partir do momento em que Schopenhauer passou a tomar a Vontade 

como coisa-em-si” (grifos do autor). Assim, quando Schopenhauer compreende a 

Vontade como a essência em si do mundo passa a defender de forma definitiva e 

original em que consiste o caráter na sua forma inteligível como empírica. 

Schopenhauer já tinha essas noções de caráter antes de compreender a Vontade 

como a essência do mundo, no entanto tais noções eram entendidas da mesma 

forma como Kant e Schelling as entendiam (cf. DEBONA, 2013, p. 38). Podemos 

perceber, de acordo com Debona, que essas primeiras noções de caráter 

encontram-se especialmente na primeira versão da obra Sobre a quádrupla raiz do 

princípio de razão suficiente, pois esta foi redigida na época em que o nosso filósofo 

ainda não havia desenvolvido a metafísica da Vontade. 

Essa mudança de entendimento não consiste em uma mudança radical, mas 

se refere à compreensão do caráter inteligível e do empírico a partir de uma visão 

que coloca a coisa em si como sendo a Vontade e, o caráter, como sendo uma 

manifestação da Vontade. Schopenhauer reconhece que essa noção de caráter 

inteligível e empírico, formulada após a metafísica da Vontade, é devedora da 

filosofia kantiana: trata-se de uma retomada da doutrina kantiana do caráter na 

perspectiva da metafísica da Vontade. Sobre essa diferenciação da noção de 

caráter, antes e depois da metafísica da Vontade, Debona explica que há duas 

fases, sendo que, 

 

Na primeira fase (que vai da primeira edição de Sobre a quádrupla raiz até 
os Manuscritos póstumos de 1814), a filosofia schopenhaueriana 
manifestava uma forte – apesar de não total – identidade com as distinções 
kantiana e schellinguiana do caráter empírico e inteligível. O caráter como 
“ato de vontade posto fora do tempo”, por exemplo, ainda não poderia, 
neste período, assegurar a originalidade schopenhaueriana de tal conceito. 
Uma definição mais própria só foi possível quando a Vontade surgiu como 
unidade não absoluta do mundo (fase que passa a contar a partir dos 
Manuscritos de 1814 e, principalmente, da primeira edição de O mundo), e, 
então, o caráter inteligível passou a Ideia, enquanto o caráter empírico, o 
fenômeno particular (DEBONA, 2013, p. 79; grifo do autor). 

 

A partir da formulação da ideia de que a Vontade constitui a essência do 

mundo, Schopenhauer considera o caráter inteligível como sendo um ato imediato 

de objetivação da Vontade. Nesse sentido, o caráter inteligível é uma manifestação 
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que surge diretamente da Vontade e uma diferenciação entre tal caráter e o caráter 

empírico se refere justamente a como ocorre essa objetivação da Vontade, pois o 

caráter empírico é uma manifestação da Vontade a partir do caráter inteligível e, por 

isso, ele é uma objetidade mediata. Nas palavras do filósofo: 

 

[…] foi Kant, todavia, cujo mérito a este respeito é em especial magnânimo, 
o primeiro a demonstrar a coexistência dessa necessidade com a liberdade 
da vontade em si, isto é, exterior à aparência, estabelecendo a diferença 
entre caráter inteligível e empírico: a qual conservo por inteira: conquanto o 
primeiro é a vontade como coisa em si na medida em que aparece num 
determinado indivíduo e num determinado grau, e o segundo é esta 
aparência mesma tal qual ela se expõe temporalmente em modos de ação e 
já espacialmente na corporização. […] que o caráter inteligível de cada ser 
humano deve ser considerado como um ato extratemporal, indivisível e 
imutável da vontade, cuja aparência, desenvolvida e espraiada em tempo, 
espaço e em todas as formas do princípio de razão, é o caráter empírico 
como este se expõe conforme a experiência, vale dizer, na conduta e no 
decurso de vida de alguém (SCHOPENHAUER, 2015a, § 55, p. 334-335). 

 

Essas manifestações originadas de forma imediata da Vontade ocorrem em 

todo o mundo como representação. Podemos perceber isso pelas seguintes 

observações feitas por Roger (2013, p. 12): 

 

Essas manifestações originárias da Vontade são chamadas “Forças” no 
mundo inorgânico, “Espécies” no reino da vida e “Caracteres inteligíveis” no 
homem, que aparece, no tocante a isso, “como uma manifestação particular 
e caracterizada da vontade, em certa medida como uma Ideia particular”. 

 

Desse modo, podemos perceber que apesar das objetidades imediatas da 

Vontade se darem em todo o mundo como representação, Schopenhauer as nomeia 

de forma diferente. Por isso, o filósofo chama a manifestação imediata da Vontade 

que ocorre no mundo inorgânico de “força” e, as que se dão nos reinos da natureza 

viva, de “espécies”. E, diferenciando o ser humano dos demais, o pensador chama 

este ato originário da Vontade que nele se objetiva de “caráter inteligível”. 

Assim, o caráter inteligível confunde-se com a Ideia. A Ideia consiste numa 

objetidade imediata da Vontade. Podemos perceber uma identidade entre Ideia e 

caráter inteligível, pelo fato de que tal caráter também é uma objetidade imediata da 

Vontade. Desta forma, o caráter inteligível pode ser entendido como sendo certa 

Ideia que se manifesta no modo de ser dos indivíduos. Nas palavras de Debona 

(2013, p. 65): 
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Após a fundação da metafísica da Vontade, o caráter inteligível continuará 
sendo tomado, em alguma medida, como ato de vontade, mas será 
enfatizado muito mais enquanto “uma Ideia particular, correspondendo a um 
ato especial de objetivação da Vontade”. (grifos do autor) 

 

Debona apresenta duas características que marcam o caráter inteligível 

desde os primeiros escritos de Schopenhauer, que são a imutabilidade e a 

liberdade. Essas duas noções foram identificadas antes do entendimento da 

essência do mundo como Vontade e continuam a ser defendidas após esse 

entendimento sobre a Vontade. Neste sentido, Debona (2013, p. 68) afirma que 

“algumas atribuições fundamentais do caráter inteligível continuarão as mesmas: ao 

passar a ser tomado como Ideia, ele continua sendo um caráter livre e imutável” 

(grifo do autor). 

Afirmar que o caráter inteligível é imutável e livre significa dizer que ele é um 

ato que não depende das determinações das motivações ou causalidades. Este é 

um ato transcendental, ou seja, algo que se origina da Vontade e nada o pode 

condicionar a ser algo outro do que ele é. Assim, este ato determina o sujeito de tal 

modo que nenhuma ação do mundo como representação o faz mudar as suas 

aspirações últimas. Debona, ao se referir à imutabilidade do caráter inteligível afirma 

que: 

 

Apesar dos contornos que esse caráter pode receber, de acordo com uma 
experiência variegada de vida e figurações diversas, cada um está preso à 
própria consciência como à própria pele. Por conseguinte, ninguém pode 
fugir de sua individualidade, por mais que as realidades externas variem 
(DEBONA, 2008, p. 40). 

 

Nesse sentido, Schopenhauer chama o caráter inteligível de atemporal. Isto 

significa dizer que tal caráter não está submetido ao princípio de razão e, desse 

modo, ele sempre será o mesmo por mais que as circunstâncias sejam diferentes. 

Assim, cada pessoa tem seu caráter inteligível e, por mais que as circunstâncias 

sejam diferentes, tal caráter não muda. O caráter inteligível está relacionado com a 

forma pela qual a Vontade quis ser em cada ser humano; desse modo, não são as 

condições do princípio de razão que dão forma ao caráter inteligível, mas é a própria 

essência em si do mundo que o faz se determinar em cada pessoa. Nas palavras de 

Staudt (2007, p. 282), “em cada homem, as ações são determinadas por sua índole 

mais íntima, o caráter inteligível […]. A vontade é como quer e quer como é. Não são 

as ações que determinam o caráter, mas o caráter se revela na ação”. 
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O caráter que tem relação com as circunstâncias em que o indivíduo vive é o 

caráter empírico. Este é uma objetidade da Vontade no âmbito da personalidade que 

surge a partir do caráter inteligível, no entanto tal objetidade está baseada nas 

condições em que as pessoas estão envolvidas. Nesse sentido, pode-se dizer 

também que o caráter empírico é a manifestação do caráter inteligível na esfera do 

princípio de razão: 

 

Contudo, por mais variado que seja o influxo, o caráter empírico, exprimindo 
a si no decurso de uma vida, e não importando como se conduza, tem de 
expor exatamente o caráter inteligível, na medida em que este se adapta 
faticamente em sua objetivação ao estofo previamente dado das 
circunstâncias – De fato, o decurso de vida de alguém é essencialmente 
determinado pelo seu caráter, mas também influenciado pelas 
circunstâncias exteriores; e temos agora de reconhecer, algo análogo se dá 
quando a vontade, nos atos originários de sua objetivação, determina as 
diversas Ideias nas quais se objetiva, ou seja, as diversas figuras de seres 
naturais de cada espécie nas quais distribui a sua objetivação e que, 
necessariamente, têm de ter uma relação entre si na aparência 
(SCHOPENHAUER, 2015a, § 28, p. 184-185). 

 

O caráter empírico pode ser percebido quando se observa o modo de ser das 

pessoas, pois ele se expressa no comportamento dos indivíduos humanos. Desse 

modo, as pessoas agem conforme o seu caráter inteligível, mas tal ação não deixa 

de levar em conta as circunstâncias que lhes sejam apresentadas, constituindo, 

dessa forma, o jeito de cada um se comportar diante da vida. Assim, o caráter 

empírico pode ser entendido como o modo como as pessoas se comportam no 

tempo e no espaço e à luz do entendimento. 

Assim, as ações podem ser ora de um jeito, ora de outro, a depender da 

situação, mas elas são a expressão de um mesmo caráter que é o caráter inteligível. 

As pessoas não se comportam da mesma forma como quando eram crianças, sendo 

correto dizer que, ao decorrer da vida, o modo de proceder das pessoas passa por 

diversas mudanças. No entanto, essas diferentes formas de agir são exemplos de 

como os comportamentos se alteram sem contradizer a tese de que aquilo que 

fundamenta cada agir dos indivíduos – ou seja, o caráter inteligível – é imutável. 

Desta forma, as ações das pessoas seguem sempre o mesmo fundamento e, apesar 

de poder parecer que o caráter mude, o que na verdade ocorre é a mudança exterior 

do comportamento, permanecendo o mesmo caráter inteligível: 

 

Os gregos denominavam o caráter ἦθος e a exteriorização do caráter, isto é, 
os costumes, ἤθη; esta palavra, todavia, vem de ἔθος, hábito, escolhida 
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para expressar metaforicamente a constância do caráter pela constância do 
hábito. […] Na doutrina religiosa cristã encontramos o dogma da 
predestinação como resultado da eleição ou não eleição pela graça 
(Romanos 9, 11-24), o qual é manifestamente derivado da intelecção de 
que o ser humano não muda; antes, a sua vida e conduta, o seu caráter 
empírico, são apenas o desdobramento do caráter inteligível, são apenas o 
desenvolvimento de decididas e imutáveis disposições já reconhecíveis na 
criança; a conduta, por assim dizer, está fixamente determinada desde o 
nascimento e no essencial permanece a mesma até o fim da vida 
(SCHOPENHAUER, 2015a, § 55, p. 339-340). 

 

Além do caráter inteligível e do empírico, Schopenhauer também defende que 

existe o caráter adquirido. Esse consiste em um caráter diferente dos dois 

anteriormente apresentados. Segundo o filósofo, trata-se de um caráter obtido na 

relação com o mundo mediada pela reflexão sobre a experiência com o próprio 

caráter sobre o que se é e se pode realizar ao longo da vida: 

 

Ao lado do caráter inteligível e do empírico deve-se ainda mencionar um 
terceiro, diferentemente dos dois anteriores, a saber o caráter adquirido, 
que se obtém na vida pelo comércio com o mundo e ao qual é feita 
referência quando se elogia uma pessoa por ter caráter ou se a censura por 
não o ter (SCHOPENHAUER, 2015a, § 55, p. 350-351; grifo do autor). 

 

Kant aparentemente traz essa noção de caráter adquirido, o que levanta a 

possibilidade de tal caráter também ser, na filosofia de Schopenhauer, uma herança 

de Kant. Debona (2013, p. 141) traz essa questão ao descrever que Kant na obra 

Antropologia de um ponto de vista pragmático apresentou a possibilidade de as 

pessoas adquirirem um caráter, mas não desenvolveu essa noção. Assim, o fato de 

que Schopenhauer foi um discípulo de Kant explica por que a noção que ele tem de 

caráter adquirido se assemelha à noção trazida por Kant de que o ser humano pode 

vir a adquirir um caráter. 

O caráter adquirido é o conhecimento mais perfeito que o ser humano possa 

vir a ter sobre a própria individualidade. Tal caráter está relacionado a um 

conhecimento que as pessoas podem ter a respeito de si mesmas, no entanto é um 

conhecimento mais depurado, ou seja, mais completo que a medida do 

conhecimento comum que as pessoas têm sobre si mesmas: 

 

Assim como só pela experiência nos tornamos cônscios da inflexibilidade do 
caráter alheio e até então acreditávamos de modo pueril poder através de 
representações abstratas, pedidos e súplicas, exemplos e nobreza de 
caráter, fazê-lo abandonar seu caminho, mudar seu modo de agir, renunciar 
ao seu modo de pensar, ou até mesmo ampliar suas capacidades; assim 
também se passa conosco. Temos primeiro de apreender pela experiência 
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o que queremos e o que podemos fazer: pois até então não o sabemos, 
somos sem caráter, e muitas vezes, por meio de duros golpes exteriores, 
temos de retroceder em nosso caminho. – Mas se finalmente aprendemos, 
então alcançamos o que no mundo se chama caráter, o caráter adquirido. 
Este nada mais é senão o conhecimento mais acabado possível da própria 
individualidade: trata-se do saber abstrato e distinto das qualidades 
invariáveis do nosso caráter empírico, bem como da medida e direção das 
nossas faculdades espirituais e corporais, logo, trata-se de saber dos 
pontos fortes e fracos da nossa individualidade (SCHOPENHAUER, 2015a, 
§ 55, p. 353; grifo do autor). 

 

Esse conhecimento constituinte do caráter adquirido – ou seja, o 

conhecimento da própria individualidade – se refere a um saber sobre o que o 

indivíduo quer e do que ele pode fazer. Isso significa dizer que esse indivíduo, por 

meio da experiência de vida, conquistou um conhecimento aperfeiçoado sobre suas 

aspirações e sobre suas fraquezas. Assim, não se trata de um mero conhecimento 

sobre si mesmo, mas uma forma de saber agir de maneira ordenada, ou seja, 

praticando a sabedoria de vida. 

Iremos, no próximo tópico, explicar mais detalhadamente o caráter adquirido 

levando em consideração que ele consiste em uma sabedoria de vida ou uma razão 

prática para se chegar a alguma forma de felicidade. Com esse esclarecimento 

poderemos, em seguida, também analisar em que consiste essa felicidade obtida 

pelo caráter adquirido. 

 

 

3.2. Sabedoria de vida, razão prática e a felicidade pela aquisição do caráter 

 

O caráter adquirido pode ser entendido como uma sabedoria de vida. Nesse 

sentido, tal caráter consiste em um saber viver conquistado mediante a vivência e é 

um saber que está relacionado com o conhecimento que o indivíduo tem sobre si 

mesmo a respeito de seus poderes e fraquezas. Não se trata de um saber obtido 

apenas por raciocínios; a experiência de vida é fundamental para conquistar o 

caráter adquirido ou a sabedoria de vida: 

 

Nesse sentido, dentro de si uma pessoa pode encontrar todas as diferentes 
habilidades humanas, mas como cada caráter inteligível traz consigo traços 
específicos, apesar de revelar uma natureza comum a todos, torna-se difícil 
saber sempre o que tal pessoa quer e pode fazer em meio a tantas coisas. 
Por isso cada individualidade não pode ser totalmente clara sem o concurso 
da experiência de vida (DEBONA, 2010, p. 225). 
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Como o caráter adquirido é conquistado a partir das experiências de vida, 

podemos perceber que as pessoas não nascem com tal caráter e, desse modo, não 

conseguem saber o que elas querem e conseguem fazer. Desta forma, elas não têm 

o conhecimento delas mesmas a respeito de seu querer e daquilo que podem 

realizar. Também não é possível conquistar esse saber por uma mera experiência 

de vida. Somente ao longo de uma considerável vivência pode ser possível adquirir 

um conhecimento que tem por base o saber relacionado ao que se quer e pode 

fazer. Assim, é com as experiências de vida refletidas que cada pessoa tem a 

possibilidade de conhecer a si mesma. 

Desta forma, com a experiência de vida as pessoas podem perceber que tipo 

de inclinações têm, bem como seu possível poder de conseguir realizar tais 

inclinações. Assim, as pessoas podem alcançar um conhecimento a respeito delas 

mesmas, conhecimento esse que se refere às suas qualidades e limitações, 

consistindo nisso o caráter adquirido. Nesse sentido, Debona (2013, p. 143) afirma 

que o caráter adquirido é sinônimo de autoconhecimento. 

Convém destacar que o conhecimento que as pessoas podem ter de si 

mesmas consiste em um conhecimento abstrato (cf. DEBONA, 2013, p. 149-150). 

Desta forma, esse conhecimento se diferencia daquele que ocorre com a negação 

da Vontade, pois, neste caso, o conhecimento é intuitivo e, desse modo, não 

adquirido por experiência de vida, mas simplesmente surge e não pode ser 

comunicado. Por outro lado, afirmar que o conhecimento que ocorre pela 

experiência de vida é abstrato significa que tal conhecimento é passível de ser 

formulado pela razão, bem como pode ser comunicado; assim, ele é um 

conhecimento aprendido ao longo da experiência de vida a respeito dos pontos 

fortes e fracos da personalidade da pessoa que obteve tal saber. 

Assim, essa aquisição da sabedoria de vida é possível para o ser humano 

devido a este ter a capacidade da razão. A sabedoria de vida é fruto da experiência 

de vida, porém é por meio da razão que cada indivíduo humano consegue fixar em 

seu intelecto o saber sobre aquilo que quer e pode fazer. Referindo-se ao que seja a 

sabedoria de vida, Moraes (2016, p. 194) afirma “trata[r]-se do uso da razão não 

para produção de motivos abstratos e renovados objetos de desejo, mas para o 

esclarecimento da vontade acerca do que ela quer e pode efetivar”. 
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Nesse sentido, Debona (2008, p. 29-30) esclarece que a capacidade racional 

do ser humano também raciocina sobre a ação. Ela não se prende apenas ao plano 

da abstração dos conceitos, mas também se volta para refletir sobre a melhor forma 

de agir. Assim, a razão em Schopenhauer não é apenas teórica, mas também é 

prática. A razão em Schopenhauer serve para formar conceitos e também para 

aplicar os conceitos à vida cotidiana. Nesse caso, o ser humano usa das noções 

conceituais que foram captadas pela própria razão sobre o seu modo de viver. 

Desse modo, o ser humano possui uma razão prática que lhe possibilita ter um 

autoconhecimento. 

Schopenhauer recusa que a razão possa ser prática no sentido de razão que 

prescreve normas que possam moldar o caráter (cf. SCHOPENHAUER, 2015a, § 53, 

p. 313). A razão prática para o nosso filósofo refere-se ao aprendizado que cada 

pessoa possa ter a respeito de si mesmo que possibilita conduzir-se ao longo da 

vida. Em Schopenhauer a razão prática não é entendida da mesma forma como 

Kant a entende (cf. LEFRANC, 2007, p. 144-147). Se em Kant a razão prática está 

voltada para o agir moral, em Schopenhauer está voltada para a noção de caráter 

adquirido. 

O objetivo da sabedoria de vida consiste em chegar a uma felicidade possível. 

Schopenhauer definiu isso desde antes mesmo de produzir O mundo como vontade 

e como representação, a sua obra principal. De acordo com Debona (2013, p. 137), 

num trecho de 1814, Schopenhauer definiu quase de forma definitiva o que seria a 

sabedoria de vida, entendendo-a como um meio de chegar a alguma felicidade que 

se possa alcançar ou, nas palavras do próprio comentador, “como um recurso para o 

alcance de uma felicidade possível”. Assim, vemos que a finalidade da sabedoria de 

vida é chegar a uma felicidade que seja atingível e esse objetivo também se reflete 

na noção de caráter adquirido. O caráter adquirido é um saber que está relacionado 

com o modo de conseguir viver uma felicidade possível. 

Desta forma, a possibilidade de uma vida feliz se deve ao fato de o ser 

humano poder adquirir um caráter. O indivíduo humano tem um caráter determinado, 

que não pode ser mudado – trata-se aí do caráter inteligível e empírico. O caráter 

empírico não pode ser mudado não por ser um ato originário da vontade, como o 

inteligível, mas por consistir em algo efetivo já realizado. Nesse sentido, o caráter 

empírico pode ser entendido como a experiência do que já se fez. Mas, apesar 

disso, ainda é possível conquistar um terceiro tipo de caráter, o caráter adquirido, 
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caráter esse que é conquistado a partir da vivência submetida à reflexão e consiste 

num autoconhecimento. Esse conhecimento a respeito de si mesmo consiste em 

saber aquilo que o próprio indivíduo quer e as limitações a que ele está sujeito, 

possibilitando alcançar uma felicidade de que seja capaz. 

Convém destacar que ter um caráter adquirido consiste em um acontecimento 

em que não há mudança do caráter, algo que é impossível segundo o filósofo. 

Também não se trata de uma supressão do caráter como no caso da negação da 

Vontade. Nesse sentido, o indivíduo conquistou uma regularidade das ações com a 

vivência, adquiriu um caráter, caráter esse que nem suprime e nem substitui o 

caráter inteligível ou o empírico. O caráter adquirido faz com que o indivíduo busque 

por novos meios o que realmente quer e pode alcançar, mas de modo adequado às 

suas próprias forças. Em Schopenhauer, o caráter não pode ser mudado, porém os 

meios para atingir o que o caráter pede podem ser adequados. O caráter é 

incorrigível, sempre tenderá para aquilo que a Vontade lhe determinou. Mas, devido 

à capacidade de razão, o ser humano pode adquirir um aprendizado sobre como 

conduzir-se na vida. Nas palavras de Staudt (2007, p. 285), “o coração do homem 

permanece incorrigível, o que se pode fazer é aclarar a cabeça, instruir a inteligência 

para mudar a escolha dos meios, mas não o próprio querer, pois fins gerais cada 

vontade os põem de acordo com sua natureza originária”. 

No texto Aforismos para a sabedoria de vida, o filósofo entende a sabedoria 

de vida como a arte de conduzir a vida de forma que seja a mais agradável e feliz 

que se possa alcançar (SCHOPENHAUER, 2006, p. 1). Como a sabedoria de vida 

equivale ao caráter adquirido, podemos perceber que essa vida agradável e feliz 

consiste em uma conquista advinda do caráter adquirido, ou seja, se refere a uma 

felicidade passível de ser atingida mediante o autoconhecimento. 

Buscaremos compreender a felicidade possível pela conquista do caráter 

adquirido analisando a eudemonologia de Schopenhauer. Assim, de início, podemos 

destacar que a eudemonologia de nosso filósofo é composta por três partes. A 

primeira delas se refere à definição dos bens da vida humana, bens estes que são 

aqueles que levam à “vida feliz”. A segunda parte traz exortações e máximas para 

as pessoas se orientarem no seu viver a fim de alcançarem a felicidade pelo caráter 

adquirido. A terceira parte é destinada a analisar os aspectos das diferentes idades 

da vida. 
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Em relação aos bens da vida humana, Schopenhauer os divide em três 

classes: o primeiro deles está relacionado com o que se é, o segundo se refere ao 

que se tem e o terceiro diz respeito ao que se representa (cf. SCHOPENHAUER, 

2006, p. 3). Esses três tipos de bens são como que condições ou aspectos da vida 

que determinam a sorte das pessoas. Com relação àquilo “que se é”, está envolvida 

a personalidade, ou seja, o modo de ser; trata-se do próprio caráter inteligível que 

cada um traz consigo. São exemplos de bens que pertencem a esta classe: a saúde, 

a força, a beleza, o temperamento, a inteligência. Já em relação àquilo “que se tem”, 

trata-se da posse de bens exteriores. A classe de bens denominada “aquilo que se 

representa” está relacionada às opiniões dos outros, isto é, refere-se àquilo que 

alguém venha a ser para os outros. Pertencem a esta classe a honra, a posição e a 

glória. 

Em relação à felicidade com aquilo que “alguém é”, ou a personalidade, o 

filósofo destaca que ela é mais essencial do que a posse de bens ou do que a 

pessoa possa ser para os outros (cf. SCHOPENHAUER, 2006, p. 8-13). 

Schopenhauer afirma que isso pode ser observado em tudo. Demonstraremos aqui 

que “o que se é” contribui mais para a felicidade pelo fato de que uma pessoa 

espiritualmente rica na solidão consegue se divertir com os próprios pensamentos e 

fantasias, enquanto que uma pessoa que não tem riqueza espiritual não consegue 

espantar nem o sofrimento do tédio. Outro fato mostrado pelo filósofo é o de que 

pessoas de bom caráter, moderadas e brandas sentem satisfação na adversidade, 

enquanto aqueles de caráter cobiçoso, invejoso e mau não se contentam nem na 

riqueza. Dessa forma, Schopenhauer entende que o primordial e mais essencial 

para a felicidade é aquilo que “alguém é”, ou a personalidade, pois ela está presente 

e se reflete em qualquer circunstância. Ela não está submetida à sorte e ninguém a 

pode arrancar como é o caso das outras duas classes de fontes de felicidade (“o que 

se tem” e “o que se representa”). Em relação à análise sobre a riqueza, 

Schopenhauer ainda esclarece que aqueles que venceram a necessidade se sentem 

tão infelizes quanto aqueles que lutam contra ela. Dessa forma, dentre essas 

pessoas que não cultivaram a espiritualidade, o vazio que sentem as faz procurar 

companhias para, juntas, se divertirem com passatempos que, de início, são os 

deleites sexuais e, por fim, termina na devassidão. 

Assim, o próprio caráter é a única fonte verdadeira de duradoura felicidade 

(cf. SCHOPENHAUER, 2006, p. 30-31). As fontes de felicidade que estão não na 
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própria pessoa, mas fora dela, são inseguras, de pouco deleite em relação à 

felicidade do “que se é” e ainda dependem da sorte. Tais fontes podem se acabar, 

pois elas não estão sempre à disposição das pessoas. Além disso, na velhice, quase 

todas as fontes externas de felicidade se esgotam, pois nesse período acabam o 

amor, os prazeres e a sociabilidade. Também ocorre de amigos e parentes 

morrerem. Mas a fonte interna de nossa felicidade dura por todo o tempo, mesmo na 

velhice. Segundo Schopenhauer, a melhor sorte que uma pessoa possa ter é 

possuir uma individualidade meritória e rica e ainda muita inteligência. 

No entanto, vale destacar que tanto as riquezas como a boa imagem 

possuem valor para a felicidade. Schopenhauer afirma que estas duas últimas fontes 

de felicidade são importantes, mas são inferiores se comparadas aos bens da 

primeira fonte (cf. SCHOPENHAUER, 2006, p. 10). Também vale destacar que os 

bens advindos “daquilo que alguém tem” e “daquilo que alguém representa” podem 

não ser tirados imediatamente pelo tempo e, além disso, essas duas classes de 

bens são passíveis de serem encontradas nos objetos. 

Em relação aos bens “daquilo que se é” podemos destacar a jovialidade, pois, 

segundo Schopenhauer (2006, p. 16-17), o que de modo mais imediato traz 

felicidade é a jovialidade do ânimo ou a alegria – estas não podem ser substituídas 

por nada; se uma pessoa as possui, é feliz em qualquer condição. De acordo com 

Barboza (2012, p. 47), “de nada adianta alguém ser belo, rico, estimado se não for 

jovial; ao contrário, se for jovial, então é indiferente se é belo, jovem ou rico”. Desse 

modo, Schopenhauer recomenda acolher a jovialidade toda vez que ela surgir, pois 

ela sempre chega em boa hora. 

Outra fonte de felicidade “daquilo que se é” é a saúde. Esta é a que mais 

contribui para a jovialidade, por isso Schopenhauer recomenda conservar um 

elevado grau de saúde. E assim, para ter saúde, ele alerta para evitar o excesso em 

tudo e recomenda que se pratique exercícios físicos ao ar livre, se tome banho de 

água fria, entre outras medidas de cuidado com o corpo semelhante a estas: 

 

Por conseguinte, deveríamos antes de tudo nos esforçar para conservar um 
grau elevado de perfeita saúde, de cuja florescência brota a jovialidade. Os 
meios para atingir tal objetivo são, como se sabe, evitar todo excesso e toda 
extravagância, movimento de ânimo veemente e desagradável, além de 
todo esforço espiritual demasiado grande ou duradouro […]. Se houver uma 
ausência quase completa do movimento externo, como ocorre na maneira 
de vida sedentária de inúmeras pessoas, então nascerá uma desproporção 
gritante e perniciosa entre a calma exterior e o tumulto interior, pois até o 
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constante movimento interior quer ser apoiado pelo exterior 
(SCHOPENHAUER, 2006, p. 18-19). 

 

O motivo para se recomendar movimentos físicos diários para manter a saúde 

justifica-se pelo fato de que o movimento interior do corpo necessita de movimentos 

exteriores para que haja harmonia entre ímpetos do querer e sua expressão, pois, 

caso contrário, se tem inquietude. A Vontade na natureza é movimento, ímpeto de 

realização. Desse modo, os órgãos do corpo estão em um movimento involuntário, 

rápido e constante como o bater do coração, o puxar e soltar o ar dos pulmões, os 

movimentos intestinais, a assimilação e secreção das glândulas, entre outros. Esse 

movimento necessita ser acompanhado por exercícios físicos, sem o que temos um 

desequilíbrio entre o movimento dos órgãos internos do corpo e a calmaria exterior 

do corpo, podendo até chegar ao ponto de as emoções abalarem fortemente o 

corpo. Assim, os exercícios físicos proporcionam harmonia em todo o corpo e entre 

este e a vontade. 

A nossa felicidade depende e muito do estado de saúde. Segundo 

Schopenhauer, podemos perceber isso pelo fato de que, com saúde, tudo é 

aprazível e, sem a saúde, nenhum bem exterior é desfrutável e os bens subjetivos 

são atrofiados ou indisponíveis. Por isso, o filósofo entende que “a saúde é, de 

longe, o elemento principal para a felicidade humana. Por conta disso, resulta que a 

maior de todas as tolices é sacrificá-la seja pelo que for” (SCHOPENHAUER, 2006, 

p. 20). Desse modo, o filósofo entende que a saúde é mais importante que dinheiro, 

fama ou prazeres. 

Para Schopenhauer, a saúde supera em muito os bens exteriores. Esta 

superação chega a tal ponto que um mendigo saudável chega a ser mais feliz que 

um rei doente (SCHOPENHAUER, 2006, p. 8). Ainda segundo o filósofo, nem a 

riqueza nem a posição social conseguem substituir um temperamento calmo e jovial, 

ou um entendimento lúcido, vivo e perspicaz que venha de uma saúde perfeita e de 

uma boa organização. 

Já em relação à compreensão do que “se tem” como sendo um bem é 

entender que a riqueza, o dinheiro, são fatores determinantes para a felicidade 

humana. Desta forma, o dinheiro contribui para garantir um bem-estar, sendo, assim, 

um bem. Em outras palavras, o dinheiro tem valor para se ter uma vida feliz porque, 

por meio dele, as pessoas são capazes de se proteger contra diversas situações 

que trariam sofrimento. É graças à riqueza que várias pessoas podem não depender 
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de serviços públicos precários, de poder ter acesso facilitado a tratamentos 

dispendiosos etc. Desta forma, o dinheiro pode garantir a libertação de muitas 

atribulações, constituindo-se como um bem. “A fortuna da qual dispomos deve ser 

considerada como um muro protetor contra os muitos possíveis males e acidentes, 

não como uma permissão ou, menos ainda, como uma obrigação de sair à procura 

dos prazeres do mundo” (SCHOPENHAUER, 2006, p. 52; grifo do autor). 

Podemos perceber que o dinheiro ou a riqueza, em Schopenhauer, têm valor 

enquanto servem para livrar dos males que surgem ao longo da vida, porém não têm 

valor enquanto meios para obtenção de prazeres. Isso significa dizer que, para 

Schopenhauer, o dinheiro ou a riqueza são um bem porque permitem livrar-se de 

várias dores, não porque permitam certos gozos. A fortuna, para o nosso filósofo, é 

para ser usada como um meio de se ter uma vida feliz livrando-se de diversas dores 

que seriam evitadas por seu intermédio. A obtenção de prazer com a riqueza é algo 

que não deve ser considerado como uma aquisição de mais felicidade. Como a vida 

é sofrimento, a satisfação dos desejos (isto é, a obtenção de prazer) não é um bem 

durável, mas apenas uma breve libertação do sofrimento. Desta forma, o prazer não 

consiste em uma felicidade pela sabedoria de vida, mas é algo que não proporciona 

felicidade, de maneira que a busca pela aquisição de contentamento com o dinheiro 

é uma busca vã. 

Mais do que um simples bem, a riqueza é entendida por Schopenhauer como 

um grande bem. Nas palavras do próprio filósofo, “só o dinheiro é o bem absoluto, 

porque ele combate não apenas uma necessidade in concreto, mas a necessidade 

em geral, in abstracto” (SCHOPENHAUER, 2006, p. 52; grifo do autor). O dinheiro é 

algo que permite satisfazer qualquer necessidade que venhamos a sentir ao longo 

da vida, daí o filósofo compreender que “o que se tem” é um bem de grande valor. 

Podemos dizer que comida, bebida, vestuário não são um bem de grande valor, pois 

elas apenas saciam respectivamente a fome, a sede, a necessidade de vestimenta; 

mas o ser humano tem outras necessidades que a comida, a bebida, a vestimenta 

não resolvem, mas com dinheiro se resolveria. O dinheiro possibilita adquirir 

diversos bens diferentes, por isso, com o dinheiro, podemos satisfazer muitas de 

nossas necessidades, pois com ele podemos comprar muitas coisas de que 

precisamos para viver. 

No entanto, Schopenhauer observa que há pessoas que não conseguem 

perceber o valor da riqueza e confiam demais em si mesmas ou na sorte. Podemos 
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perceber isso nos casos de pessoas que confiam muito nos seus talentos e, com 

isso, não preservam a riqueza conquistada, acreditando que, com os seus dotes, 

sempre conseguirão ganhar mais dinheiro. Mas esses talentos podem se acabar e, 

com isso, cair-se na miséria. Devido a essa fraqueza que algumas pessoas têm de 

não valorizar o dinheiro que ganham, Schopenhauer recomenda ter cuidado para 

não perder os bens, sejam herdados ou conquistados ao longo da vida. Vale 

destacar que o filósofo afirma que quem herda uma fortuna deve sempre buscar 

conservá-la. Podemos perceber isso na vida do próprio pensador, pois, tendo 

herdado uma fortuna, soube administrá-la de tal modo que viveu toda a vida do 

sustento de sua herança. Segundo Schopenhauer, os herdeiros de riquezas 

valorizam seus bens devido ao fato de que tal riqueza é considerada por eles como 

algo essencial para viverem (SCHOPENHAUER, 2006, p. 53). 

Aquilo que alguém representa para o outro proporciona uma vida agradável e 

feliz porque os sinais de aprovação consolam as pessoas da infelicidade existente. 

Esses sinais de aprovação podem ser uma honraria, uma homenagem, um elogio 

etc. Podemos observar que esses sinais de aprovação consolam as pessoas 

quando, por exemplo, um elogio faz com que alguém passe a ter uma perspectiva 

positiva a respeito de si mesmo. Nesse caso, o elogio pode levantar a autoestima 

das pessoas fazendo com que elas passem a perceber a si mesmas e o mundo não 

na sua perspectiva real. 

Nas palavras do filósofo: “Os sinais de aprovação dos outros amiúde o 

consolam da infelicidade real ou da parcimônia com que fluem para ele as duas 

fontes principais de nossa felicidade” (SCHOPENHAUER, 2006, p. 61). Podemos 

entender que a preservação da imagem perante as outras pessoas proporciona o 

respeito destas por aqueles que tenham uma boa imagem, fazendo com que estes 

evitem sofrer com o desprezo de outras pessoas. Desta forma, não ter uma imagem 

boa de si mesmo na mente de outras pessoas pode se tornar um motivo para que as 

outras pessoas tenham juízos depreciativos a respeito de quem não valoriza sua 

própria imagem, ocorrendo de sofrermos com as consequências desses juízos. Já a 

boa imagem pode levar as pessoas a terem bons juízos a respeito de quem cuida da 

sua imagem, pois tal imagem se torna um motivo para a formulação dos “bons” 

juízos. Com isso, tem-se uma saída para evitar o sofrimento por injúrias. Assim, a 

conservação da sua representação na mente de outras pessoas pode fazer com que 

se evite sofrer com as “más línguas”. 
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“Aquilo que se representa” tem pouco valor em relação às outras duas 

rubricas. “Aquilo que alguém é” e “aquilo que alguém tem” são de um valor muito 

maior em relação àquilo que “alguém representa”, pois os dois primeiros dependem 

da própria pessoa, ao passo que a terceira rubrica depende dos outros, isto é, da 

avaliação dos outros. Desse modo, a nossa boa imagem na mente das outras 

pessoas contribui menos para a felicidade que “aquilo que se é” e “se tem”. Assim, a 

saúde, os meios para a conservação, uma vida sem preocupações são mais 

importantes para a felicidade do que honras, glórias etc. Nas palavras do filósofo, 

 

[…] será de grande contribuição para nossa felicidade se, com o tempo, 
conseguirmos finalmente compreender que cada um vive, antes de mais 
nada e efetivamente, em sua própria pele e não na opinião de outrem, e 
que, em conformidade com isso, nossa condição real e pessoal, tal como 
determinada pela saúde, pelo temperamento, pelas capacidades, pelos 
rendimentos, pela mulher, pelos filhos, pelos amigos, pela residência etc., é 
cem vezes mais importante para a nossa felicidade do que aquilo que aos 
outros agrada fazer de nós. A ilusão contrária nos torna infelizes 
(SCHOPENHAUER, 2006, p. 64). 

 

Desta forma, Schopenhauer considera que é uma grande insensatez 

sacrificar aquilo que está relacionado ao que somos e temos para conseguir ter uma 

boa representação na mente das outras pessoas. Pois, sendo aquilo que “se é” e 

“tem” de valor superior em relação àquilo que representamos para a obtenção de 

uma vida agradável, trocar esses dois bens pela boa imagem é preferir ter uma vida 

mais sofrida. 

Desse modo, podemos perceber que a felicidade atingível pela aquisição do 

caráter consiste em ser menos infeliz. Buscando preservar a boa imagem – ou seja, 

cuidando do “que se representa” – possibilita-se não a aquisição do contentamento, 

mas livrar-se de sofrimentos como os que vêm junto com as injúrias. O mesmo 

ocorre com “aquilo que se é”, pois, nesse caso, o “que se é” contribui para a 

felicidade porque proporciona não sofrer com certas dores relacionadas à falta de 

cuidado com a própria individualidade, como as doenças causadas por falta de 

medidas dietéticas. Não é possível fazer nada com relação ao que os outros são, 

mas, quanto ao que nós mesmos somos, conhecendo-o, poderemos viver de modo 

mais adequado à nossa própria natureza individual. Assim, também, “aquilo que se 

tem” proporciona felicidade porque com dinheiro as pessoas conseguem os meios 

necessários para evitar os sofrimentos minimizáveis pela aquisição de bens 

materiais, serviços e outras comodidades. A possibilidade de não ter de se 
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preocupar tanto com a própria sobrevivência pode garantir tempo e paz de espírito 

para outras atividades mais elevadas, para o corpo como para o espírito. Uma 

pessoa menos atarefada tende a ser menos assaltada pelas inquietações, devendo, 

contudo, escapar ao tédio, evitando o vazio. Assim, ser feliz, na eudemonologia de 

Schopenhauer, é ser menos infeliz. Isto significa conseguir viver de forma que se 

evite cair em certos sofrimentos para, assim, poder viver de forma suportável em 

meio à vida de sofrimento. 

Essa noção de felicidade como ser menos infeliz pode ser mais bem 

constatada na segunda parte da eudemonologia do filósofo, parte esta em que se 

encontra a apresentação das exortações e máximas. Como diz Barboza (2006a, p. 

XIV) “os conselhos nos ajudam a desviar de muitas desgraças, para assim 

atingirmos uma intensidade menor de sofrimento e sermos menos infelizes até onde 

nos é permitido”. 

Em relação ao conteúdo das exortações e máximas podemos observar 

inicialmente que Schopenhauer não pretende trazer ao conhecimento das pessoas 

todas as máximas que já foram formuladas ao longo dos tempos. Seu objetivo com a 

apresentação das suas máximas é de trazer algumas orientações que têm como 

base a máxima de evitar a dor, mesmo à custa dos prazeres. Neste sentido, o 

ensinamento principal nas máximas de Schopenhauer consiste na recomendação 

para se evitar cair em alguns sofrimentos evitáveis. Isso é o que podemos constatar 

na primeira máxima de seus Aforismos para a sabedoria de vida, máxima essa em 

que o filósofo reconhece que o grande mérito do prudente é o de buscar a ausência 

da dor e não o prazer: 

 

Considero como regra suprema de toda a sabedoria de vida uma máxima 
enunciada inicialmente por Aristóteles […]. A versão latina da sentença é 
fraca, em alemão, ela pode receber uma tradução melhor: Nicht dem 
Vergnügen, der Schmerzlosigkeit geht der Vernünftige nach [O prudente 
aspira não ao prazer, mas à ausência de dor]. Ou: Der Vernünftige geht auf 
Schmerzlosigkeit, nicht auf Genuβ [O prudente persegue a ausência de dor, 
não o prazer]. A verdade dessa máxima reside no fato de que todo prazer e 
toda felicidade são de natureza negativa. A dor, ao contrário, é de natureza 
positiva (SCHOPENHAUER, 2006, p. 140). 

 

Nas máximas de Schopenhauer para a vida feliz não encontramos nenhuma 

orientação para a obtenção de prazer, mas sempre encontramos apontamentos que 

estão relacionadas a evitar certos sofrimentos. O filósofo não faz recomendações de 

procura pelos prazeres para ser feliz porque ele percebeu a sua negatividade. 
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Podemos entender que o prazer é apenas uma passageira ausência da dor obtida 

no momento da satisfação dos desejos. O que é positivo (ou seja, o que existe de 

real) é o sofrimento. Assim, o prazer é um bem de curta duração e algo que não 

acaba com o sofrimento, pois, com a satisfação dos desejos, surge logo outro desejo 

para ser saciado ou o tédio. 

Analisemos algumas outras máximas apresentadas por Schopenhauer nos 

Aforismos… por meio das quais podemos perceber que, no fundo, há uma 

recomendação para evitar a dor devido ao fato de que a felicidade que se pode 

alcançar refere-se a viver de forma o menos infeliz possível. Assim, ao adentrarmos 

o conteúdo das exortações e máximas de Schopenhauer, podemos perceber que o 

filósofo classifica as suas máximas da seguinte forma: “máximas gerais”, “nossa 

conduta para conosco”, “nossa conduta para com os outros” e “nossa conduta em 

relação ao curso do mundo e ao destino”. 

As máximas gerais são aquelas indicadas para toda e qualquer situação. 

Além da primeira máxima citada anteriormente, também encontramos uma segunda 

em que o filósofo chama a atenção para o fato de não se deixar levar pelas aflições, 

pois as pessoas em quem há pouca aflição são as mais felizes. Ainda numa terceira 

máxima encontramos uma exortação a não se ter muitas expectativas com meios 

que prometem grandes felicidades. Isso significa dizer que por esperanças em 

grandes felicidades futuras significa correr o risco de sofrer com a infelicidade de 

não conseguir chegar a ter esses grandes bens esperados. 

As máximas que descrevem a nossa conduta para conosco trazem 

orientações sobre como as pessoas devem lidar com os seus sentimentos, 

pensamentos, esperanças etc. para que, assim, evitem cair em alguma situação de 

sofrimento. Por exemplo, na quarta máxima, o filósofo exorta as pessoas a 

conhecerem a si mesmas, isto é, a olharem para suas atitudes passadas para 

poderem ter compreensão do que lhes é possível obter. Outra orientação marcante 

deste conjunto de máximas encontra-se na máxima nona, pois ela traz como ponto 

forte a ideia de bastar a si mesmo. Isso significa dizer que devemos evitar ter gozos, 

se tais gozos trouxerem consigo problemas. Schopenhauer recomenda também a 

solidão, pois, segundo o filósofo, na solidão conseguimos uma paz que em 

sociedade não se tem como alcançar. Essa paz pode significar o evitar alguns 

sofrimentos que as próprias pessoas nos impõem. No final da máxima, o filósofo 
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ainda esclarece que, para aqueles que não conseguem viver na solidão, pelo menos 

é bom manter certa distância das pessoas para evitar sofrer com os seus defeitos. 

Encontramos ainda uma observação interessante nas máximas onze e doze. 

Segundo Schopenhauer, há sofrimentos de que não temos culpa, pois eles são 

sofrimentos que não conseguimos evitar. Por isso, o filósofo recomenda evitar sofrer 

com dúvidas sobre se agiu certo ou errado quando vierem os sofrimentos, porque há 

sofrimentos que nos vêm sem termos culpa. Desta forma, podemos perceber que as 

orientações formuladas por Schopenhauer servem para evitar certos sofrimentos. 

Assim, se elas forem seguidas, não garantirão uma vida sem dor, mas apenas a 

possibilidade de conseguir uma vida com menos sofrimentos. 

O grupo das máximas relacionadas à nossa conduta para com os outros traz 

orientações que ajudam a evitar sofrer mediante o desvio de atitudes que 

provocariam conflitos com outras pessoas ou causariam sofrimentos pela falta de 

outras pessoas. Assim, na vigésima primeira máxima, por exemplo, temos um duplo 

conselho para evitar conflitos. O primeiro é de sempre ter reserva em dinheiro para 

eventuais problemas com outras pessoas. O segundo é o de não condenar 

nenhuma individualidade para evitar cometer injustiças e conflitos. Segundo o 

filósofo, devemos aceitar o jeito de cada pessoa como algo que não muda. Esse 

segundo conselho é uma condição necessária se quisermos viver entre as pessoas. 

Já na máxima vinte e dois, Schopenhauer faz algumas considerações sobre 

encontrar pessoas que tenham o mesmo gosto pelo menos em algum ponto para 

poder ter amizade, pois compartilhar do mesmo gosto é algo agradável, ou seja, que 

alivia o sofrimento por algum momento. 

No conjunto das máximas que envolvem a nossa conduta em relação ao 

curso do mundo e ao destino, Schopenhauer faz algumas considerações a respeito 

do agir para evitar certas situações de falta de sorte. Desta forma, na máxima 

quarenta e oito, há um alerta para o fato de que a sorte é um importante poder para 

o nosso bem, mas que não devemos confiar nela. Se o destino nos for favorável, 

devemos aceitar seus presentes de bom grado, porém não devemos ficar a esperar 

os benefícios do destino para melhorar de vida; temos que buscar essa melhora 

mesmo quando o destino for contrário. Na máxima quarenta e nove, Schopenhauer 

ainda orienta a não confiar na estabilidade da vida. Segundo o filósofo, temos que 

buscar nos precavermos dos possíveis problemas que possam vir com as mudanças 
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do destino. Desta forma, o filósofo recomenda que se busque imaginar o contrário 

do que acontece de bom no agora. 

Desta forma, podemos perceber que a base das máximas de Schopenhauer 

encontra-se na prudência, isto é, no cuidado com a vida, cuidado esse que está 

relacionado à procura por evitar cair em certos padecimentos. Esta é a atitude de 

sabedoria que mais chamou a atenção do filósofo e o fundamento disto encontra-se 

justamente nessa compreensão de que o que existe de real na vida é o sofrimento e 

não o contentamento, sendo este apenas breve ausência de sofrimento. Desta 

forma, a felicidade que é alcançável é a de ser menos infeliz, ou seja, ter menos 

dores. 

Na parte destinada a descrever as diferentes idades da vida, Schopenhauer 

descreve os diferentes períodos de nossa vida mostrando as mudanças que se 

sucedem desde a infância até a velhice. Podemos perceber que o filósofo faz uma 

análise dos pontos fortes e fracos da nossa infância, juventude e velhice. 

Entendemos que esta análise serve para termos conhecimentos a respeito de nós 

mesmos e para aceitarmos certas coisas que são características dos diferentes 

períodos de nossa vida. Com essa atitude poderemos evitar sofrer com a 

inconformidade relativa a pontos fracos de cada idade da vida. A não aceitação das 

características da idade em que estamos é fonte de dor de tal modo que pode nos 

impedir de aproveitar o período presente para a obtenção do bem-estar. Como diz o 

filósofo, 

 

Durante toda a vida, sempre possuímos apenas o presente, e nada mais. A 
única diferença é que, no começo, vemos um longo futuro diante de nós e, 
no fim, um longo passado atrás de nós. Também o nosso temperamento, 
não o caráter, percorre mudanças bem conhecidas, sendo que a cada uma 
se origina uma coloração diversa do presente (SCHOPENHAUER, 2006, p. 
247; grifo do autor). 

 

Como podemos perceber, o filósofo afirma que as mudanças que ocorrem no 

decorrer de nossa vida se referem ao temperamento. O caráter permanece o mesmo 

por toda a vida, no entanto, a forma como o caráter é expresso varia de acordo com 

a mudança de idade. Essa mudança na expressão do caráter é algo natural, e está 

relacionada à mudança da idade. Com o passar dos anos as pessoas adquirem 

formas diferentes de perceber a vida: à medida que a morte se aproxima, por 

exemplo, novas perspectivas sobre a vida são tomadas e, com isso, tem-se a 
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mudança de comportamento, mas tal mudança é apenas uma forma diferente de 

expressar o mesmo caráter. Nesse sentido, por mais que o tempo passe e, desse 

modo, a forma de agir mude, há algo da personalidade nas pessoas que permanece 

o mesmo, isso é o caráter. 

Desta forma, a felicidade encontrada nos Aforismos… refere-se a viver menos 

infeliz: 

 

Assim, quem quiser obter o balanço da própria vida em termos 
eudemonológicos, deve fazer a conta não segundo os prazeres que fruiu, 
mas segundo os males de que fugiu. Sim, a eudemonologia há de começar 
com o seguinte ensinamento: seu próprio nome é um eufemismo e, por 
“viver feliz”, deve-se entender “viver menos infeliz”, ou seja, de modo 
suportável. Decerto, a vida não está aí para ser gozada, mas para ser 
vencida e superada… (SCHOPENHAUER, 2006, p. 141). 

 

Podemos perceber que, diante do exposto até aqui, para Schopenhauer, o 

melhor a se fazer para aqueles em quem não se deu a negação da Vontade é evitar 

o acúmulo do sofrimento. Portanto, o sofrimento pode ser elevado e jamais pode ser 

eliminado em definitivo, o que não contradiz a tese de que alguns sofrimentos 

podem ser evitados. 

Assim, a felicidade pela sabedoria de vida está relacionada ao bem-estar, e, 

de acordo com Moraes, nisso se pode perceber uma diferença entre o sábio e o 

asceta em relação a sua finalidade na vida: o sábio busca chegar a uma vida 

agradável, já o asceta procura o seu mal estar. Nas palavras de Moraes (2016, p. 

193), “o sábio descobre uma conduta que diz respeito, antes de tudo, a seu próprio 

bem-estar, ao contrário, porém, do asceta que busca o próprio mal”. 

O sábio é aquele que encontra uma forma de conduzir o seu viver com a 

finalidade de alcançar uma vida que seja moderadamente aprazível, podendo 

chegar a isso quando consegue alcançar uma sabedoria de vida. Por outro lado, o 

asceta é aquele em quem se deu a negação da Vontade e, desse modo, alcançou 

uma felicidade pela negação da Vontade. Assim, o asceta busca a negação por 

meio da mortificação a fim de permanecer nessa felicidade que é superior à 

felicidade alcançada pela sabedoria de vida, pois é um acontecimento em que o 

sofrimento não mais afeta o sujeito enquanto a negação durar. Desse modo, no 

sábio há uma felicidade pela qualidade de vida e no asceta há uma felicidade pela 

quebra da afirmação da Vontade. 



83 
 

Desta forma, de acordo com Debona (2013, p. 131), “a ‘teoria da felicidade’ 

esboçada por Schopenhauer […] define-se como uma eudemonologia negativa e por 

si mesma eufemística, ou seja, esforça-se por indicar noções que delimitariam um 

patamar ‘menos infeliz’ da existência humana” (grifo do autor). Isto significa dizer 

que a eudemonologia em Schopenhauer aponta para a possibilidade de uma 

felicidade que consiste em ser menos infeliz e, assim, apresenta orientações que 

ajudam a encontrar essa situação de menor infelicidade. Para o nosso filósofo, ser 

feliz de forma positiva não é algo possível porque todos os indivíduos se encontram 

numa situação de insatisfação perpétua, de tal modo que, quando alguém 

permanece numa situação de plena satisfação, sofre com o tédio, e, caso não esteja 

nesse estado de satisfação, sofre com a dor da luta pela satisfação dos desejos. 

No entanto, vale destacar que não existe em Schopenhauer uma divergência 

tão profunda quanto anunciada entre a sua teoria metafísica-ética e a sabedoria de 

vida. Na sua eudemonologia, Schopenhauer consegue desenvolver uma noção de 

felicidade que não contradiz a sua perspectiva metafísica e ética de que a vida é 

sofrimento. Noção essa que consiste em ser menos infeliz, diferenciando-a das 

outras noções que apontam para uma ausência momentânea do sofrimento com a 

passagem do desejo para a satisfação e da satisfação para um novo desejo. e da 

noção de felicidade como sendo uma superação do sofrimento com a negação da 

Vontade. 

De acordo ainda com Debona (2013, p. 132-133), a perspectiva da 

eudemonologia de Schopenhauer garante a suplementação à metafísica e à ética do 

filósofo. Essa suplementação ocorre da seguinte forma: “à tese metafísica de uma 

contradição intrínseca a uma ‘vida feliz’ acrescenta-se a admissão da possibilidade 

de uma ‘vida menos infeliz’” (DEBONA, 2013, p. 134; grifo do autor). Nesse sentido, 

a suplementação em relação à tese metafísica-ética de que a vida é sofrimento 

consiste na constatação de que há a possibilidade de uma vida feliz, mas que tal 

felicidade consiste em ser menos infeliz. Assim, a tese da eudemonologia de 

Schopenhauer de que há a vida feliz consiste apenas em termos eufemísticos, 

baseando-se o filósofo no erro inato que trazemos conosco de acharmos que 

existimos para sermos felizes, pois o que conseguimos, no máximo, é viver menos 

infelizes. 

Assim, a eudemonologia de Schopenhauer tem como finalidade fazer com 

que as pessoas evitem o acúmulo de sofrimento. Nesse sentido, com a aquisição do 
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caráter, torna-se possível ao indivíduo evitar buscar aquilo que é incompatível com 

seu caráter inteligível ou seu ser individual, aquilo cuja busca só lhe traz acúmulo de 

sofrimentos; ou seja, buscar aquilo a que seu caráter inteligível direciona, evitando 

agir de determinada forma para agir de outro modo que possibilite não acumular ou 

atrair para si os padecimentos evitáveis. 

Desta forma, uma vida agradável e feliz descrita por Schopenhauer nos seus 

Aforismos… propõe, em resumo, o desvio dos sofrimentos que podem ser evitados. 

Afinal, existem sofrimentos que temos como evitar por meio de alguma atitude ou 

forma de viver, muito embora, para Schopenhauer, sendo o sofrimento inerente à 

vida, ninguém pode escapar por completo de padecer. Na eudemonologia do nosso 

filósofo, não se trata de fazer com que a vida não seja sofrida, algo que é 

impossível, pois o sofrimento é da essência da vida. Também não se trata de 

superação do sofrimento em que o sujeito já não mais é atingido pelo sofrimento, 

permanecendo num estado de felicidade em que não há dor. A felicidade pela 

aquisição de um caráter seria, assim, uma vida menos sofrida, ou seja, uma via de 

evitar atrair para si sofrimentos além dos inevitáveis. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em relação à felicidade em Schopenhauer pudemos constatar que ela, 

enquanto satisfação dos desejos, ocorre apenas num transcurso entre o desejo e a 

satisfação. Nesse sentido, quando há a passagem de algum desejo à sua 

realização, tem-se a felicidade com os desejos. Essa felicidade também ocorre no 

momento da passagem de alguma satisfação para um novo desejo. No entanto, 

esse período de mudança de um desejo para uma satisfação, e/ou de uma 

satisfação para um desejo, ocorre por um curto período. Se houver uma prolongada 

duração entre satisfação-desejo-satisfação tem-se o estado de satisfação e, com 

isso, o sofrimento com o tédio. E se esse transcurso não ocorrer tem-se o sofrimento 

com os desejos a satisfazer. 

Essa felicidade que ocorre nesse provisório período de desejo-satisfação-

desejo é entendida por Schopenhauer como sendo uma ausência momentânea do 

sofrimento. O filósofo não compreende que haja aquisição de contentamento; para 

ele, a vida é sofrimento, podendo ocorrer de o padecimento se ausentar num 

período breve. Assim, o sofrimento pode ficar suspenso provisoriamente, mas nunca 

eliminado definitivamente. Dessa forma, é uma ilusão as pessoas terem o 

pensamento de que, satisfeitos os seus desejos, serão felizes – o que obterão é 

apenas a mudança do polo do sofrimento: se num determinado período de desejos 

sofria com a dor, em outro período de satisfação sofrerá com o tédio. A felicidade 

como aquisição de contentamento, segundo o filósofo, não existe, tratando-se de 

uma ilusão que naturalmente trazemos conosco – em outras palavras, é um engano 

que a Vontade nos legou para poder haver a busca por alguma ausência do 

sofrimento, e, assim, haver a afirmação da vida, pois o que existe mesmo, 

positivamente, é o sofrimento. 

Acontece que no indivíduo humano pode ocorrer um ato contrário à afirmação 

da vida chamado pelo filósofo de negação da Vontade. A Vontade sempre busca 

afirmar-se e isso significa dizer que ela sempre está promovendo a vida. A negação 

da Vontade é um acontecimento em que a Vontade, negando-se, deixa de afirmar a 

vida pela renúncia aos prazeres. O que é destacável nesse ato de negação da 

Vontade é ter certa relação com a felicidade, pois, quando ocorre, surge no sujeito 

um estado de paz e de alegria. Essa paz e alegria podem ser entendidas como uma 
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felicidade, pois é um estado que tem relação com a superação do sofrimento. Nesse 

sentido, com a afirmação da Vontade, se tem no sujeito a perturbação pela 

afirmação da vida. A Vontade impulsiona o sujeito à procura de prazer, e este 

impulso provoca um tormento cuja fonte de alívio é ilusoriamente identificada à 

satisfação dos desejos, o que é impossível. Após alguma rápida ausência de 

sofrimento, tem-se o tormento de uma nova dor ou pelo tédio, e, com isso, não se 

tem o fim das inquietações. Por outro lado, com a negação, a Vontade se aquieta, e, 

dessa forma, os tormentos pela afirmação da vida se tornam indiferentes ao sujeito 

no qual houve tal negação. Os tormentos da afirmação da vida são desconsiderados 

a ponto de serem como algo que não existe mais. 

Com a negação da Vontade o sofrimento perde, pelo tempo em que durar a 

negação, o poder sobre o sujeito de tal modo que nenhum padecimento o pode 

atormentar nesse período. Assim, com a negação da Vontade ocorre uma felicidade 

pela superação do sofrimento, pois o sofrimento continua existindo no sujeito, 

embora este já não mais se angustie. Mesmo que a negação não dure e o sujeito 

lute por meio das práticas ascéticas para permanecer na negação, tal luta não o 

angustia. Nem a hora da morte causa angústia ao sujeito no qual a Vontade se 

negou, pois a morte é encarada como a oportunidade da quebra definitiva da 

Vontade. Dessa forma, tem-se uma felicidade como superação do sofrimento com a 

negação da Vontade. 

Mesmo havendo essa possibilidade de felicidade pela negação da Vontade, 

tal felicidade não está sob o poder dos indivíduos, pois essa negação é um 

acontecimento espontâneo, isto é, que independe do querer do sujeito, mas um ato 

livre da Vontade . É a própria Vontade que decide negar-se em algum indivíduo, não 

porque foi o indivíduo, por algum meio que partira da sua própria decisão, que 

preferiu negar a Vontade. Dessa forma, a superação do sofrimento pela negação da 

Vontade independe da decisão do sujeito. Desse modo, o acontecimento da 

negação da Vontade ocorre em virtude de uma intuição, não de uma deliberação. 

Esse conhecimento não se aprende por meio da linguagem ou de raciocínios e não 

tem como ser descrito. Nesse sentido, tanto faz se uma pessoa acredita num 

determinado dogma religioso ou noutro; o que levou à negação foi um conhecimento 

de âmbito metafísico e, por isso, independente da razão, pois é a Vontade que nega 

a afirmar a si mesma, não o indivíduo. 
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Se a felicidade pela negação da Vontade não está sob o poder de uma 

decisão voluntária das pessoas, já a felicidade que se tem a partir do momento em 

que a pessoa conquista o caráter adquirido é passível de ser atingida por reflexão, 

embora, também aqui, não tenhamos uma sujeição da vontade pelo intelecto. O 

caráter adquirido é um aprendizado de como conduzir-se no decorrer da vida. Esse 

aprendizado é conquistado ao longo da vida e consiste em saber o que se quer e 

pode fazer. As pessoas não nascem com tal caráter, sendo pela refletida experiência 

de vida que o conquistam; por isso, que o caráter adquirido é também entendido 

como uma sabedoria de vida. O conhecimento conquistado pelo caráter adquirido é 

um conhecimento abstrato, pois a conquista desse conhecimento se dá pela razão, 

que, neste caso, por ser utilizada na vida, podendo ser entendida como uma razão 

prática. Com a conquista do caráter adquirido, os indivíduos não deixam de querer 

aquilo a que foram determinados a querer, mas passam a buscar o que eles querem 

por novos meios mais adequados às suas forças e habilidades. 

O objetivo desse “desvio da rota” é conseguir um modo de vida que possa ser 

o menos infeliz. Assim, a felicidade passível de ser atingida pela aquisição de um 

caráter consiste em ter menos infelicidades. Tal felicidade é aquela que vemos nos 

Aforismos para a sabedoria de vida. Os bens da vida humana apresentados nos 

Aforismos… – ou seja, “o que se é”, “se tem” e “representa” – têm como base a 

felicidade entendida como ser menos infeliz, pois em tais bens encontramos 

descrições de como evitar o sofrimento. Da mesma forma, as máximas que o filósofo 

traz nos Aforismos… estão relacionadas com o evitar acúmulos de sofrimentos por 

meio de atitudes prudenciais e as considerações acerca das idades da vida também 

apontam para que se evite sofrer com inconformidades que envolvem os aspectos 

próprios aos diferentes períodos da vida humana. 

Desta forma, identificamos três noções de felicidade no pensamento de 

Schopenhauer. Uma primeira que corresponde à ausência momentânea do 

sofrimento, felicidade essa que ocorre no momento em que há o transcurso de 

algum desejo para a sua satisfação ou da satisfação a um novo desejo. A segunda 

se refere a um estado de superação do sofrimento que ocorre no sujeito em que a 

Vontade se negou. Nesse sentido, o sofrimento não deixou de existir, mas se tornou 

algo que é indiferente ao sujeito. A terceira noção de felicidade consiste em ser 

menos infeliz e ocorre com a aquisição de um caráter conforme à natureza do 

indivíduo. Esse caráter não livra de sofrer, mas possibilita livrar-se de alguns 
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sofrimentos. Nesse caso, a felicidade não consiste em uma ausência completa de 

sofrimento, mas em uma redução a um estado mínimo possível de padecimento. 

Assim, podemos perceber uma relativização do conceito de felicidade, ou seja, 

consiste apenas em um conceito eufemístico de felicidade, porque essa felicidade é 

apenas uma situação de menos infelicidade que as pessoas podem alcançar à 

medida que conquistam o caráter adquirido. 

Levando em consideração essas noções, podemos responder ao 

questionamento sobre a possibilidade de ser feliz em Schopenhauer, 

questionamento esse cuja resposta foi o objetivo principal que essa pesquisa 

pretendia encontrar. Assim, em relação à noção de felicidade que se trata da 

ausência do sofrimento constatamos que não há possibilidade de conquista-la de 

forma definitiva. Não se chega a ser feliz procurando permanecer nesse transcurso 

de desejo para satisfação e de satisfação para um novo desejo. Buscar ser feliz 

dessa forma é buscar satisfazer todos os desejos, pois essa felicidade surge apenas 

quando há um desejo satisfeito. Não se chega à felicidade pela busca de satisfação 

para os desejos, pois, com a satisfação de algum desejo, ou ocorre o sofrimento 

com novo desejo ou ocorre o sofrimento com o tédio quando já não se tem nenhum 

desejo para satisfazer. Ficar numa situação de transcurso constante entre desejo-

satisfação-desejo também não permite ser feliz, pois satisfação constante dos 

desejos é situação de saciedade, com isso, tem-se o sofrimento com o tédio. 

A respeito da segunda noção de felicidade, que podemos constatar no 

acontecimento da negação da Vontade e que consiste num estado de superação do 

sofrimento também não está ao nosso poder de encontra-la. Essa felicidade não 

está ao alcance do arbítrio das pessoas, pois o acontecimento da negação da 

Vontade depende apenas da própria decisão livre da Vontade. 

Já a felicidade como a vida menos infeliz é passível de ser atingida, pois 

depende da conquista do caráter adquirido ao longo da vida. Nesse caso, é possível 

para as pessoas adquirir um aprendizado de como se conduzir para evitar cair em 

situações que fazem com que a vida seja ainda mais difícil. 

Portanto, ao responder o questionamento sobre a possibilidade da felicidade 

em Schopenhauer, podemos entender que a única felicidade possível consiste em 

ser menos infeliz, em outras palavras, em relação a ser feliz em Schopenhauer, o 

máximo que está ao nosso alcance é um estado de diminuição da dor que, de forma 

relativa ou eufemística, podemos chamar de felicidade. No entanto, essa felicidade 
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só é possível se o destino não impedir. Isto significa dizer que o destino pode trazer 

tribulações inescapáveis. Dessa forma, o caráter adquirido não seria capaz de livrar 

dessas situações. 

Podemos ainda fazer uma consideração breve em torno da compreensão de 

que Schopenhauer é um filósofo pessimista ou otimista levando-se em consideração 

as noções e a possibilidade da felicidade em Schopenhauer. Duas considerações 

podem ser feitas inicialmente. A primeira se refere à ideia de que, se admitirmos o 

otimista como aquele que compreende o mundo como sendo algo bom e que é 

possível chegar a uma felicidade de acréscimos de contentamentos e o pessimista 

como aquele que compreende a impossibilidade de tal felicidade uma vez que o 

mundo é feito de dor, podemos perceber que Schopenhauer é um pessimista. Pois, 

para o filósofo, a vida é sofrimento, não ocorrendo a obtenção de satisfação. A 

segunda consideração pode ser assim exposta: se admitirmos o otimista como 

aquele que considera a existência de alguma forma de felicidade e o pessimista 

como aquele que não admite nenhuma, Schopenhauer não recairia na classificação 

“pessimistas”, mas otimista. Afinal, o filósofo considera a possibilidade da felicidade 

como ausência momentânea do sofrimento com a passagem do desejo para a 

satisfação e da satisfação para um novo desejo, como superação do sofrimento com 

o acontecimento da negação da Vontade e como ser menos infeliz a partir da 

conquista do caráter adquirido. 

Nesse sentido, abrimos a possível consideração de que Schopenhauer seja 

um pessimista moderado. Schopenhauer é um pessimista por considerar a vida 

como sofrimento. Por isso, não recairia bem colocá-lo no rol dos otimistas. No 

entanto, mesmo defendendo que o que existe de real é o padecer, não há, na 

filosofia schopenhaueriana, uma radicalização dessa consideração, pois o pensador 

ainda percebe noções de felicidade passíveis de ocorrerem. Desse modo, será que 

não lhe caberia bem indicá-lo como um pessimista moderado? Outro fator que 

fortalece essa ideia consiste no fato de que mesmo o filósofo identificando noções 

de felicidade, mesmo assim as identifica de modo negativo, ou seja, para ele não há 

felicidade como aquisição de contentamento, mas como ausência, superação e 

estado mínimo de sofrimento. 
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