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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende investigar uma possível relação entre os temas 

sabedoria de vida e temor à morte na filosofia de Arthur Schopenhauer. As obras 

básicas analisadas serão O mundo como vontade e representação (1819-1844), tomos I 

e II, e os Aforismos para a sabedoria de vida (1851). No 1° capítulo, iremos fazer um 

resgate histórico de alguns antecedentes filosóficos do problema da sabedoria contra o 

temor à morte e, no último subitem, explicitaremos algumas influências de Immanuel 

Kant (1724-1804) na filosofia de Schopenhauer, no que concerne à distinção entre 

Vontade e fenômeno. No 2º capítulo, pretendemos dialogar os Aforismos para a 

sabedoria de vida (1851) com a caracterologia do Mundo. Primeiramente, almejamos 

efetuar a distinção entre razão prática e sabedoria de vida para, em segundo lugar, 

deixar claro que as características do sábio em Schopenhauer se encontram no Mundo, 

mas só são desenvolvidas nos Aforismos. No que se refere à caracterologia, ou os três 

modos de consideração sobre o mesmo caráter (inteligível, empírico e adquirido), serão 

investigadas as bases ontológicas que permitem a existência de um tipo de vida sábio e 

no que ele se diferencia do homem comum. No 3° capítulo, será dada ênfase às 

considerações que Schopenhauer realizou sobre a relação entre o homem e a morte 

buscando entender a origem do temor à morte e se há ou não um conhecimento que 

consiga aplacar esse temor. No final será feito um mapeamento dos tipos de morte 

presente na filosofia schopenhaueriana.  

  

Palavras-chave: Vontade. Sabedoria de vida. Caracterologia. Morte. 
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ABSTRACT 

 

The present work intends to investigate a possible connection between the 

themes wisdom of life and fear of death in the philosophy of Arthur Schopenhauer. This 

work is based on the studies of The World as Will and Representation (1819-1844) Vol. 

I and II, and the Aphorisms on the Wisdom of Life (1851). In the 1
st
 chapter, we will 

make a historical review of some philosophical antecedents on the problem of wisdom 

against the fear of death and, in the last subsection, we will explain some influences of 

Immanuel Kant (1724-1804) on the philosophy of Schopenhauer concerning the 

distinction between Will and Phenomenon. In the 2
nd

 chapter, we intend to cross the 

Aphorism on the Wisdom of Life (1851) and characterology of the World. Initially, we 

aim to distinguish the practical reason from the wisdom of life, then we are going to 

clarify that the characteristics of the Wise in Schopenhauer’s work can be found in The 

World, but they can only be developed on the Aphorisms. Regarding the 

Characterology, or the three ways of acknowledging the same character (intelligible, 

empirical and acquired), it will be investigated the ontological bases which provide the 

existence of the Wise and what distinguish it from the regular human. In the 3
rd

 chapter, 

we will emphasize the considerations of Schopenhauer regarding the relation between 

Men and Death, seeking to understand the origin of the fear of death and if there is any 

wisdom capable of easing this fear. At the end, we will make a mapping of the types of 

death present in Schopenhauerian philosophy. 

 

Keywords: Will. Wisdom of life. Characterology. Death. 
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Eu diria que o tema que mais me tocou, desde a minha 

juventude, em razão das minhas leituras e, depois, das diversas 

operações cirúrgicas (fui anestesiado uma dezena de vezes), foi 

o tema da meditação sobre a morte. Não que eu seja obcecado 

pelo pensamento da morte; mas sempre fiquei impressionado 

com o fato de que o pensamento da morte ajude a viver melhor. 

Viver como se vivêssemos nosso último dia, nossa última hora. 

Tal atitude exige uma conversão total da atenção: parar de olhar 

o mundo como simples contexto da nossa ação, mas olhar para 

ele em si mesmo e por si mesmo. Essa atitude é ao mesmo 

tempo um valor existencial e um valor ético. Permite 

primeiramente que tomemos consciência do valor infinito do 

momento presente, do valor infinito dos momentos de hoje, mas 

também do valor infinito dos momentos de amanhã, que serão 

acolhidos com gratidão, como uma sorte inesperada. Mas essa 

atitude também permite que tomemos consciência da seriedade 

de cada momento da vida; que façamos o que fazemos 

habitualmente, mas não por hábito, e sim como se o fizéssemos 

pela primeira vez, descobrindo tudo o que essa ação implica 

para que seja bem feita.            

 

                                                                                                  (Pierre Hadot)
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A questão do nosso trabalho é investigar o poder da sabedoria de vida contra o 

temor à morte na filosofia de Arthur Schopenhauer (1788-1860). Para tanto, 

forneceremos inicialmente a compreensão de alguns elementos dessa teoria para que, 

gradativamente, possamos adentrar ao problema. Deixamos claro a princípio que, 

quando tratarmos do conceito de vontade (Wille) no corpo do nosso texto, utilizaremos 

“V” maiúsculo para nos referirmos à Vontade enquanto coisa em si universal e 

utilizaremos “v” minúsculo para nos referirmos à vontade determinada, no caso do 

homem.    

O trabalho filosófico de Schopenhauer configura-se como uma teoria fundada na 

imanência, da qual se abstraem os conceitos que permeiam a sua grande obra O mundo 

como vontade e representação (Die Welt als Wille und Vorstellung), cuja primeira 

publicação foi em 1819. Nesse livro, o filósofo trata do mundo segundo duas 

perspectivas: o da vontade (Wille) e o da representação (Vorstellung). Para 

Schopenhauer, a Vontade é a essência irracional (unvernunftig), insatisfeita que aparece 

como fenômeno, ela se encontra una e indivisa, presente no reino mineral, vegetal e 

animal, variando o grau do seu querer viver, presente em todos, e do seu querer 

conhecer presente no homem. 

 A Vontade não é causa do mundo, ela é sem razão (grundlos). A representação é 

o modo como a realidade fenomênica é percebida pelo sujeito, ela tem por base a 

categoria do entendimento denominada de causalidade ou princípio de razão. Tanto nos 

animais mais desenvolvidos quanto nos homens, a causalidade aponta relações entre os 

objetos representados. A forma mais perfeita de afirmação desse querer viver e 

conhecer é o corpo humano (objeto imediato), que, por meio dos sentidos, graças ao 

intelecto capaz de intuir, percebe os demais objetos (mediatos). O cérebro é a máxima 

objetivação do querer conhecer, ele produz a consciência de cada indivíduo, a qual se 

estrutura internamente sobre as formas puras da sensibilidade, o espaço e o tempo. Após 

o nascimento de cada criança, até os sete anos de idade, em conformidade com os 

desenvolvimentos científicos de sua época, Schopenhauer nos diz que há um 

amadurecimento do intelecto e, consequentemente, o desenvolvimento das 
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representações que fazemos de nós mesmos, dos outros e do mundo. Ao longo da vida 

tecemos relações extremamente próprias, as quais giram em torno do “eu”, noção mais 

bem acabada de nossa individualidade, a qual, segundo essa filosofia, findará com a 

morte cerebral.    

Schopenhauer defende que o nosso conhecimento está dentro dos limites de 

nossas experiências, sendo contrário ao princípio geral de qualquer crença espiritualista 

que defenda uma continuidade da vida individual após a morte do corpo físico, ou seja, 

a existência de uma alma independente da experiência corpórea. Até Schopenhauer, a 

alma havia sido considerada mais originária que o corpo, responsável pelas escolhas dos 

homens e, nessa perspectiva, superior à vontade enquanto sinônimo de inteligência. 

Schopenhauer inverte o modelo e coloca a Vontade como originária, atemporal e 

soberana, e a razão como secundária, instrumental e finita. Segundo o pensador, o corpo 

(Leib) é a manifestação mais perfeita da Vontade.  

Nessa filosofia, o homem é sujeito que representa e também objeto representado, 

na medida em que, por exemplo, se percebe ou quando é percebido por outrem. 

Schopenhauer ressalta que a manifestação da vontade no princípio de individuação 

(formas do tempo e espaço) se mostra como uma Ideia ou caráter inteligível, unidade 

singular e fundamentalmente egoísta que perpassa todos os reinos. Porém, é no homem 

que a Vontade se individualiza com mais veemência, expressando seu egoísmo 

irracional, o núcleo do seu apego à vida.  

O egoísmo radicado na essência do homem pode ser distinguido em dois graus: 

O egoísmo prático e o egoísmo natural. O 1° tipo de egoísmo, o prático, diz respeito a 

inconscientemente ele querer tudo para si e não medir esforços para a conquista da 

satisfação dos seus desejos. O problema é que a sua afirmação desenfreada sobre os 

outros contribui para a manutenção do sofrimento no mundo. Isto se encontra na base 

conflituosa das querelas que configuram o cotidiano do homem comum e podem ser 

percebidas em blocos maiores, a exemplo das guerras que, sob a tutela das mais 

variadas motivações, ceifaram incontáveis vidas ao longo da História. 

O 2° tipo de egoísmo, o natural, busca modestamente a satisfação das suas 

necessidades básicas, conservando a vida de modo menos doloroso possível, na medida 

em que não se esforça para além do necessário. A sua preservação envolve o cuidado 

com o corpo e visa à manutenção de sua saúde, seu maior bem. Esse tipo de egoísmo 

pertence também ao modo de ser sábio, entretanto, a sua moderação não o impede de 
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contribuir para o sofrimento do mundo, apesar de ser bem menor em relação ao egoísmo 

prático observado nas disputas e competições que permeiam as relações humanas. 

Os textos posteriores, como o segundo tomo de O mundo como vontade e 

representação (1844), são os suplementos à doutrina da metafísica da vontade, escritos 

com o intuito de aprofundar considerações sobre os diversos temas que já tinham sido 

considerados em grande medida no primeiro tomo. Entre esses temas tratados por 

Schopenhauer, a razão do sofrimento é um dos grandes problemas que aflige as 

manifestações da vontade como um todo. No entanto, é na existência humana que o 

sofrer parece se intensificar, tendo por seu limite a morte.  

A morte como problema filosófico é tratada em vários escritos de Schopenhauer. 

O filósofo especula sobre a origem do temor à morte explicando o porquê do nosso 

apego à vida. Utilizando sua metafísica da vontade, o pensador esclarece a relação entre 

o homem e morte. Para ele, os questionamentos sobre a morte possuem respostas ao 

longo da história e são de dois tipos de Metafísica :1) A religião; 2) A filosofia. Diante 

dessas respostas, perguntamos se há na filosofia schopenhaueriana um saber ou um 

modo de vida que nos ajude na condução de uma existência bem ordenada, que não seja 

perturbada pelos temores nutridos sobre o momento da morte e sobre o que sucede a ela. 

Ou seja: Qual a relação entre sofrimento humano e temor à morte? 

O filósofo explica o sofrimento humano ao afirmar que nós homens somos 

animais metafísicos movidos tanto pelo impulso originário da Vontade quanto pelos 

conceitos estruturados da razão que tentam dar significado à vida, aquela que engloba 

nascimento e morte. Sua teoria leva em conta os limites da experiência, evidenciando a 

natureza casual da vida, do homem e do mundo sem finalidade alguma, tendo em vista 

que não há princípio criador e ordenador do universo, por isso Schopenhauer é um 

filósofo trágico. 

A filosofia schopenhaueriana aponta um substrato insaciável como nossa 

essência, o que explica a impossibilidade de uma felicidade plena em um mundo 

marcado por sofrimento e dor, a verdadeira razão de ser da insatisfação humana. Essa 

análise pessimista do ponto mais elevado de sua doutrina Metafísica, claramente nos diz 

que nada podemos fazer para mudarmos isso. 

Mas será que realmente nada podemos fazer para amenizar a dor do existir? 

Em 1851, o filósofo publicou uma coletânea de ensaios denominada Parerga e 

Paralipomena, pequenos escritos filosóficos. Na obra, o pensador realizou uma 

abordagem um pouco diferente do pessimismo presente na sua grande obra, O mundo.  
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A coletânea de ensaios incluía um texto com o título Aforismos sobre a sabedoria da 

vida (Aphorismen Zur Lebensweisheit) que consiste em um tratado de eudemonologia, 

ou ciência da felicidade relativa (Glück) que ajudaria a tornar a vida mais tranquila e, 

logo, menos infeliz. No primeiro capítulo dos Aforismos, intitulado Divisão 

fundamental, Schopenhauer divide os “bens da vida humana” ou fontes de felicidade em 

três níveis: 1°) Daquilo que se é (Was einer ist); 2°) Daquilo que se tem (Was einer hat); 

3°) Daquilo que se representa (Was einer Vortellt). Conforme Schopenhauer, o primeiro 

nível é o que mais corrobora na condução de uma existência prudente sem grandes 

sofrimentos, ou seja, “feliz”, porque depende de uma inclinação interior do próprio 

indivíduo. Os outros dois níveis, por serem de caráter exterior e não dependerem 

daquilo que essencialmente somos, podem ser arrebatados a qualquer momento e 

devido a isso não devemos colocar o centro de nosso bem-estar e felicidade em coisas 

tão incertas.  

 Na introdução da obra Schopenhauer diz: “Para, apesar disso, poder ainda 

elaborar uma eudemonologia, tive, pois, de me desviar completamente do ponto de vista 

metafisico-ético mais elevado ao qual a minha filosofia propriamente dita conduz” 

(SCHOPENHAUER, 2014, p.7).  Mesmo respeitando o desvio que o filósofo propõe, o 

nosso trabalho irá partir da hipótese de que há entre o Mundo e os Aforismos um sutil 

fio condutor metafísico-ético que explica a razão do sábio não temer a morte na filosofia 

schopenhaueriana. Veremos que, em um pensamento que se declara eminentemente 

teórico, há elementos convincentes que apontam uma alternativa para uma prática de 

vida relativamente feliz em um mundo de dor.  

A Metafísica de Schopenhauer explica que a Vontade é livre e, seus fenômenos, 

determinados. Cada determinação possui um grau distinto de afirmação e, por 

consequência, de apego à vida. Podemos notar esta constatação quando investigarmos a 

diferença entre o homem comum e o sábio no seu modo de encarar a existência. 

 Schopenhauer elucidará o valor da motivação do nosso querer interligado com a 

representação que fazemos de determinados objetos. Perceberemos que o grau de 

expectativa que criamos sobre as coisas é a fonte de todas as nossas frustrações, no caso 

da vida. O homem comum espera da vida mais do que realmente ela pode fornecer, 

estando aí uma das razões para o seu sofrimento. O sábio, de modo distinto, não nutre o 

seu apego à vida e por esse motivo tem uma razão a menos para sofrer, apesar dessa 

escolha não ter sido feita pelo fenômeno e sim pela Vontade que quis assim.   

A exposição dos três capítulos da dissertação ocorrerá da seguinte forma: 
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No 1° capítulo iremos fazer um resgate histórico de alguns antecedentes 

filosóficos do problema da sabedoria contra o temor à morte. Veremos no Mundo e nos 

Aforismos a influência das sabedorias de vida de Buda, Diôgines (o cínico), Epicuro e 

Sêneca. No último item, seguindo a ordem cronológica, evidenciaremos a importância 

de Immanuel Kant para a teoria do conhecimento, fundamental na filosofia de 

Schopenhauer.   

No 2º capítulo iremos dialogar os Aforismos para a sabedoria de vida (1851) 

com a caracterologia do Mundo. Primeiramente, efetuaremos a distinção entre razão 

prática e sabedoria de vida. Em segundo lugar mostraremos que as características do 

sábio em Schopenhauer se encontram no Mundo, mas só são desenvolvidas nos 

Aforismos que dão ênfase ao autoconhecimento e cuidado de si, pilares que visam o 

bem-estar no presente e por consequência são contrários ao temor à morte. Isto pelo fato 

da morte ser um acontecimento inevitável, cujo pensamento equivocado e frequente 

sobre nós perturba o ânimo e nos impede de viver bem no aqui e agora. Essa sabedoria 

pode ser vivenciada pelo que nós chamamos de tipo de vida sábio. Defendemos que 

esse sábio está na eudemonologia schopenhaueriana, e reconhecemos que essa filosofia 

para o mundo, em alguma medida, também pode ajudar o homem comum a ser menos 

infeliz em um mundo de dor.  

No que diz respeito à caracterologia ou os três modos de consideração sobre o 

mesmo caráter (inteligível
1
, empírico

2
 e adquirido

3
), iremos investigar as bases 

ontológicas que permitem a existência de um tipo de vida sábio e no que ele se 

diferencia do homem comum.  

No 3° capítulo daremos ênfase às considerações que Schopenhauer realizou 

sobre a relação entre o homem e morte. Perceberemos que o filósofo apontou a origem 

ontológica do temor à morte que acomete significativa parcela da humanidade. Porém, 

iremos perscrutar o porquê do sábio ser isento desse temor. No final desse capítulo 

iremos fazer um breve mapeamento sobre os tipos de morte presentes na obra de 

Schopenhauer, relacionando o Mundo aos Aforismos. Acreditamos que a sua teoria 

explica as variadas expressões da morte, deixando claro que ela se trata de mais uma 

faceta da vida e por isso não devemos temê-la com tanta intensidade.  

 

                                                           
1
 Aquilo que somos essencialmente como vontade e por isso independente do princípio de razão. 

2
 O modo de manifestação do caráter inteligível, a forma como agimos no mundo. 

3
 O modo regular com que se passa a agir mediante a aquisição do conhecimento adequado do próprio 

caráter ao longo da vida. 
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CAPÍTULO PRIMEIRO  

Antecedentes históricos da sabedoria contra o temor à morte 

 

 

 

I.  Buda e Schopenhauer 

 

Nossa abordagem do tema da sabedoria contra o temor à morte começa pelo 

resgate dos pensamentos orientais de Buda e de suas influências na construção da 

imagem do sábio presente na filosofia schopenhaueriana. Será enfatizado o pilar do 

“caminho do meio” budista em paralelo com o segundo capítulo dos Aforismos de 

Schopenhauer, intitulado “Daquilo que se é”. Iniciaremos com uma introdução histórica 

sobre a vida de Buda e utilizaremos os termos em sânscrito referendados na obra de 

Barros (2015). 

 Conta a lenda que um sábio (Saícha) viu uma luz caindo do céu e então foi até a 

cidade de Kapilavastu saber sobre a última criança que havia nascido. Ao se deparar 

com o futuro Buda, o sábio começa alternadamente a rir e a chorar. Ele diz que 

Siddharta quando adulto deverá escolher entre dois caminhos. No primeiro ele será um 

grande imperador (Cakravartin); no segundo se tornará um Desperto (Buddha). Quando 

perguntado por que ria e chorava alternadamente, o sábio respondeu que estava feliz por 

ver um futuro “desperto” e estava triste por saber que não viveria o suficiente para 

poder ouvi-lo.     

 O sábio reconhece na criança as cento e doze marcas do desperto. O pai do 

futuro Buda, um imperador Xátria, que na estrutura ideológica da sociedade Hindu 

arcaica corresponde à casta dos guerreiros que são governantes, dá a seu filho uma 

formação de guerreiro e o isola do contato com o mundo por temer o seu despertar, pois 

segundo a sua tradição familiar, o menino deveria se tornar um imperador Xátria. 

Observamos aqui uma tentativa de conduzir o jovem para um caminho diferente do que 

corresponderia ao exercício pleno de sua inclinação natural.  

 Quando falamos do budismo indiano antigo, lembramos que, após ter 

renunciado a uma vida luxuosa, o príncipe Siddharta vai em busca de um professor, um 

mestre (Guru) que o inicie a sua busca espiritual. Essa é a primeira fase denominada de 

ascetismo, a qual possui uma íntima ligação com o conceito de negação da Vontade 

(Verneinung des Willens), o qual Schopenhauer desenvolve no quarto livro do tomo I do 
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Mundo, precisamente na seção 68, e aprofunda no tomo II, capítulo 48. A negação da 

Vontade, no caso dos ascetas e santos, consiste em que a vontade, tomando consciência 

de si mesma, no homem, compreende a sua responsabilidade para com o sofrimento do 

mundo e livremente decide não se afirmar enquanto corpo e assim nega a sua 

individualidade, sucumbindo à morte por inanição. O não querer do asceta e do santo 

foi instigado pelo profundo sentimento de compaixão suscitado pelo conhecimento da 

fatídica miséria, radicada na essência de todos os fenômenos.  

 Antes de buscar um mestre, ao sair do palácio, Siddharta foi até a cidade mais 

próxima e teve os chamados “quatro encontros”. Ele viu um doente, um ancião, um 

morto e um renunciante (alguém que foge à dor do existir), sendo a doença, a velhice e 

a morte os três grandes males que acometem a vida de todos. O último encontro faz o 

jovem príncipe entender que o querer é a fonte da dor, devido a isso o renunciante quer 

o menos possível, o que em parte não priva ele do sofrimento, mas em comparação aos 

que buscam a satisfação e logo sofrem em demasia, o renunciante, ao menos, segundo 

as perspectivas tanto Budista quanto Schopenhaueriana, seria menos infeliz que os 

demais que não conseguem fazer uma economia dos desejos.  

A grande intuição do jovem Siddharta talvez tenha sido a verdade da dor 

(Dukkha) que é inevitável, já que ela consiste no esforço que desprendemos na busca da 

realização de todos os nossos desejos
4
. Lembremos que ao se tornar um renunciante 

(Sannyasin) não se pode olhar no rosto da família e nem dormir mais de uma noite no 

mesmo lugar. A renúncia consiste no desprendimento em relação ao dinheiro (Artha), 

sexo (Káma) e cumprimento social (Dharma), a fim de que se alcance a libertação 

(Moksa).  

Após ter ido se refugiar nas montanhas, se afastando em parte das dores que 

acometem a humanidade, o jovem Siddharta percebeu que para superar o drama do 

existir era preciso ir aos sofrimentos para compreender a sua origem e assim poder 

superá-los. 

Nessa primeira parte de sua trajetória, Siddharta encontra sucessivamente três 

mestres ascetas. Tais mestres possuíam disciplinas extremamente radicais negadoras do 

corpo. A história conta que ele não obteve grandes resultados com nenhuma das práticas 

das escolas ascéticas, pois não conseguiu cessar seus desejos e findar sua insatisfação. 

                                                           
4
 Conforme Pernin (1995, p. 32-33), o diagnóstico compartilhado por Schopenhauer de que a vida é dor e 

sofrimento é uma das primeiras quatro verdades budistas que são: a verdade da dor; a verdade da origem 

da dor; a verdade da cessação da dor; a verdade do caminho da cessação da dor. Segundo a estudiosa, elas 

possuem a completa adesão do filósofo que simpatizava com as doutrinas pessimistas. 
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Ao chegar ao terceiro mestre, o jovem Buda assume um voto radical por inanição. Após 

concluir os seus estudos com o último mestre, Siddharta lidera um grupo de ascetas que 

tinha uma dieta que incluía 5 gramas de arroz por dia, o que o levou a um estado 

cadavérico que quase o conduziu à morte. Siddharta vivenciava o oposto do prazer, ou 

seja, a dor nos limites em que o ser humano pode suportar. 

Siddharta, seguindo a dieta da inanição radical legada pelo seu último mestre 

asceta, decide um dia pela tarde beber água nas margens de um rio, porém ele estava tão 

fraco devido à sua pobre alimentação que desfaleceu no rio e começou a se afogar por 

não ter forças para se levantar. Por sorte, seus discípulos o socorreram tirando-o da 

água. Nesse momento, com os olhos entreabertos, ele observou no horizonte uma 

pequena embarcação iluminada pelo pôr do sol, a qual se situava entre dois extremos. 

Naquele instante ele percebeu que não deveríamos buscar nem a dor nem o prazer ou 

qualquer instrução dada por outrem para encontrarmos o caminho para a felicidade 

possível. A partir dessa experiência ele descobriu a sabedoria do caminho do meio, cujo 

único desejo é viver serenamente, longe das perturbações que são causadas pela 

carência e excesso.  

Segundo A doutrina de Buda, o caminho do meio consiste em: 

  

Aqueles que estão trilhando o caminho da iluminação devem evitar os dois 

extremos. Primeiro, o extremo da indulgência para com os desejos do corpo. 

Segundo, o extremo oposto que os leva a renunciar esta vida, praticar a 

disciplina ascética e torturar sem razão alguma, seus corpos e mentes.  O 

nobre caminho, que transcende estes dois extremos e conduz à iluminação, à 

sabedoria e à paz da mente pode ser chamado o caminho do meio. O que é o 

caminho do meio? Consiste ele de oito Caminhos Nobres, a saber: percepção 

correta, pensamento correto, fala correta, comportamento correto, meio de 

vida correto, empenho correto, atenção correta e concentração espiritual 

correta. Como já foi dito, todas as coisas aparecem e desaparecem motivadas 

por uma infindável série de causas. Os néscios consideram a vida como 

existência ou não-existência, mas os sábios a consideram como algo que 

transcende a existência ou não-existência; este é um procedimento do 

caminho do meio (NUMATA,2006, p. 52).   

 

Esse segundo momento da vida de Siddharta estaria de acordo com os Aforismos 

de Schopenhauer, por não se enquadrar a princípio nem em uma ética ou política, mas 

em uma sabedoria de vida, que tem por base um egoísmo natural que almeja a 

conservação saudável do corpo e o cultivo do espírito. Isto a partir de máximas e 

técnicas criadas com base em um autoconhecimento que culmina no primeiro passo para 

sua iluminação e despertar. 
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Com o caminho do meio, Siddharta conquista a serenidade de viver o menos 

infeliz em um mundo onde a maioria dos homens padece pela sua irrefreável 

insatisfação. A sabedoria faz com que ele se desvencilhe do caminho de extremos, 

deixando seus antigos discípulos para continuar uma jornada individual em busca do 

autoconhecimento. Sendo assim, Siddharta senta embaixo da árvore de Bhodi e começa 

a meditar. 

Quais seriam as teses do budismo indiano antigo que legitimariam a eficácia de 

sua sabedoria contra o temor à morte?  

Barros (2015, p. 154) nos esclarece que para o budismo, o mundo objetivo e 

todos os seres que nele habitam podem ser explicados a partir de três conceitos basilares 

e relacionados que são: 1) A originação interdependente; 2) A vacuidade de todos os 

fenômenos; 3) E a não dualidade. 

O budismo entende que existe uma interdependência entre todos os fenômenos 

representados pelos reinos: mineral, vegetal, animal e hominal. Esses fenômenos são 

vazios de substância e imersos na existência que é um constante vir a ser. Tal carência 

de substância implica na insatisfação, o sofrimento generalizado de todos os seres que 

se intensifica nos homens. Sendo assim, graças à ilusão da permanência, os seres 

humanos aspiram à posse de determinados objetos que aparentam assegurar uma 

possível satisfação pessoal. Essa satisfação é impossível, segundo o budismo, devido o 

conceito de não dualidade, porque apesar de nos representarmos como seres distintos 

uns dos outros, na verdade, somos todos a manifestação da mesma essência. 

Para a sabedoria budista, a existência individual é finita e por isso não existe 

razão para o apego a nós mesmos, tendo em vista que estamos fadados à morte. A ilusão 

da permanência de nossa subjetividade tem por característica o apego à vida que é uma 

das razões dos sofrimentos, justamente porque esperamos da vida mais do que ela pode 

fornecer. 

No entanto, como não ser iludido pela aparente permanência do fenômeno? 

Barros (2015, p. 196-197) explica que Buda forneceu o óctuplo caminho que é 

um conjunto de oito práticas, almejando colocar fim à dor dos homens. A primeira delas 

é a correta visão, que consiste em detectar a verdadeira natureza da realidade: 

impermanente, interdependente, vazia e não substancial; ou seja, o encaminhamento 

pedagógico da mirada implica num cuidado seletivo, numa paciência prudente no 

responder ao estímulo sensível. 
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Buda é um educador, visto que ele nos ensina a olhar o presente com gratidão, 

sem nos apegarmos a ele, e ao mesmo tempo, é um terapeuta por indicar que para o 

processo de autocuidado é necessário não pensarmos nos erros do passado e nem nos 

males futuros que podem nos acometer. Sua sabedoria é imanente, isto quer dizer para a 

vida, e assim tem por norte tentar resolver ou, ao menos amenizar, todas as dores que 

sondam a existência humana como o temor à morte. 

Buda viveu no século VI-V a.C. e faleceu aos oitenta anos de idade. Ele se 

tornou o próprio caminho e para aqueles que não conseguiram tal feito, ele deixou os 

seus ensinamentos
5
 ou o Buddha-Dharma ‒ que significa “Aquilo que foi ensinado por 

Buda”. 

Ao pensarmos que o texto schopenhaueriano consiste em sua filosofia para o 

mundo e que a filosofia budista também é um conjunto de máximas, legado por 

compaixão à humanidade sofredora, constatamos que ambos sugerem um modo de vida 

menos infeliz em um mundo marcado pelo sofrimento. Para nós, uma das facetas de 

Schopenhauer seria a do mestre de sabedoria, aquele que aprendeu com as durezas do 

próprio caminho; sua sabedoria empírica aponta os limites e possibilidades da frágil 

existência humana. 

Sem embargo, nos parece que os Aforismos são um legado autobiográfico da 

sabedoria conquistada pelo filósofo, que não vivia de filosofia, mas para a filosofia. Em 

certa medida ele tentara esboçar uma espécie de rotina, comportamentos e hábitos do 

que julgava ser próprio do seu caráter. Schopenhauer era um homem que se detinha em 

questões teóricas, mas que inevitavelmente se relacionavam com a lida cotidiana. 

Defendemos que Schopenhauer encontrou tanto suas questões quanto respostas no 

próprio mundo, a partir de suas vivências, havendo entre sua filosofia teórica do Mundo 

(1819-1844) e a eudemonologia empírica dos Aforismos (1851) uma ponte cuja 

importância não se pode negar. Falamos do corpo em duas perspectivas: 1) máxima 

objetivação da Vontade de vida, o que diz respeito aos princípios de sua metafísica; 2- 

indivíduo que necessita de um cuidado de si para se conservar, no que diz respeito à 

sabedoria de vida. 

 

 

 

                                                           
5
 Buda não escreveu nada, mas os seus ensinamentos após a sua morte foram registrados pelos monges 

budistas numa língua antiga denominada páli e posteriormente registrada em sânscrito. 
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II. O cinismo e Schopenhauer 

 

Schopenhauer, no segundo tomo do Mundo, precisamente no capítulo 16, faz 

uma leitura da Ética cínica que pensamos possuir semelhanças com a sabedoria dos 

Aforismos, que almejam de modo parecido o desfrute da felicidade possível.  Os cínicos 

não legaram escritos teóricos à posteridade e por isso utilizaremos em nosso estudo a 

obra Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres do doxógrafo
6
 Diôgenes Laêrtios, que 

registrou com maestria no livro VI (Escola Cínica) de sua obra os princípios da ética 

cínica que é rigorosamente prática no sentido de ser um modo de vida filosófico, o qual 

dá ênfase a três coisas: 1) autossuficiência, ou seja, a busca do estritamente necessário 

em si mesmo; 2) renúncia das coisas exteriores que podem causar sofrimento; 3) 

economia dos desejos. 

Na história da filosofia é tido como ponto pacífico que o cinismo é uma corrente 

filosófica fundada por Antístenes (aproximadamente 446-366 a.C.). Antístenes foi 

discípulo de Sócrates (469-399 a.C.), e, nas palavras de Diôgenes Laêrtios, encontramos 

o respaldo para essa informação: 

 

De Sócrates ele aprendeu a resistência e emulou-lhe a impassibilidade, dando 

início assim à filosofia cínica; demonstrou que a fadiga é um bem com os 

exemplos de Heraclés e de Ciros, tirando de um deles o modelo dos helenos e 

do outro o dos bárbaros (LAÊRTIOS, 1988, p. 153). 

 

Sobre o objetivo da vida feliz que a ética cínica apregoa, Schopenhauer 

esclarece: 

 

Só que os cínicos, em vista desse fim, trilharam um caminho por inteiro 

peculiar, completamente oposto ao habitual: o da renúncia levada aos últimos 

extremos. Nesse sentido, partiram da intelecção de que os movimentos nos 

quais a vontade é posta pelos objetos que a excitam e estimulam, e os 

laboriosos, e na maior parte das vezes inúteis esforços para os alcançar, ou, 

quando são alcançados, o temor de os perder, por fim a perda mesma, 

produzem dores muito mais intensas do que a renúncia daqueles objetos. Por 

isso escolheram, em vista de alcançar a vida a mais isenta de dor, o caminho 

da maior renúncia possível, e fugiram de todos os prazeres como de 

armadilhas, com as quais poderiam depois ser entregues à dor. Desse modo 

podiam desafiar audazmente a fortuna e o seu estado de humor 

(SCHOPENHAUER, 2015, p. 186). 

 

Utilizando a sua filosofia do Mundo, Schopenhauer interpretou a prática de vida 

cínica, analisando o conceito de renúncia, que para o cinismo é uma atitude. Na filosofia 

                                                           
6
 Compilador de trechos dos textos gregos. 
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de Schopenhauer, o homem é a ideia mais perfeita da Vontade, um querer insaciável e 

irracional, o qual é movido de acordo com os objetos que a razão humana representa 

como algo a satisfazer. O problema é que por sermos a aparição de um querer que não 

pode ser satisfeito, qualquer prazer que tentemos usufruir é passageiro e nos faz retornar 

ao estado de carência, isto é, de dor e sofrimento. 

O pensamento fundamental da ética cínica expressa algo que Schopenhauer 

concorda: que uma vida repleta de necessidades exteriores acentua os sofrimentos da 

existência: 

 

O pensamento fundamental do cinismo é, por consequência, o de que a vida 

em sua figura mais simples e despojada, com as dificuldades com que a 

natureza a dotou, é a mais suportável, portanto a que deve ser escolhida; 

porque todos os recursos, conforto, deleite e prazer com os quais se gostaria 

de fazê-la mais agradável apenas produzem moléstias novas e mais intensas 

que as que originalmente lhe pertencem (SCHOPENHAUER, 2015, p.187). 

 

Mediante a interpretação de Schopenhauer, compreendemos que o filósofo 

cínico, quando renuncia um prazer, busca por uma existência o mais isenta de dor e, 

logo, mais próxima da modesta felicidade que lhe cabe. Tal conceito de felicidade 

cínica estaria próximo ao desfrute da própria individualidade presente nos Aforismos, 

isto é, estar bem consigo mesmo independente das ambições exteriores que a maioria 

das pessoas crê serem necessárias à felicidade, por exemplo, riqueza e poder. Essa 

postura do homem que é senhor de si mesmo o faz realizar uma economia dos desejos 

para que ele venha encontrar satisfação naquilo que estiver ao seu alcance, ou seja, o 

mais simples. 

 

A seguinte passagem exemplifica, na atitude de Diôgenes, o cínico, a 

autossuficiência, renúncia e economia dos desejos fundamentais à felicidade 

possível: Enquanto em certa ocasião o filósofo tomava sol no Cranêion, 

Alexandre, o Grande, chegou, pôs-se à sua frente e falou: “Pede-me o que 

quiseres!” Diôgenes respondeu: “Deixa-me o meu sol!” (LAÊRTIOS, 1988, 

p. 161-162).  

 

Hadot resume perfeitamente no que consiste o cinismo e a vida de Diôgenes 

exemplificada nesse relato: 

 

A filosofia cínica é unicamente uma escolha de vida, a escolha da liberdade, 

ou da total independência (autarkeia) das necessidades inúteis, a recusa do 

luxo e da vaidade (typhos). Essa escolha implica, de maneira evidente, certa 
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concepção de vida, mas, ela provavelmente definida nas conversas entre 

mestre e discípulo ou nos discursos públicos, jamais é justificada diretamente 

nos tratados filosóficos teóricos. Há conceitos filosóficos tipicamente cínicos, 

porém não são utilizados em uma argumentação lógica, mas servem para 

designar atitudes concretas correspondentes à escolha de vida: a ascese, a 

ataraxia (ausência de perturbação), a autarquia (independência), o esforço, a 

adaptação às circunstâncias, a impassibilidade, a simplicidade ou ausência de 

vaidade (atyphia), o impudor. O cínico escolhe o seu gênero de vida por 

considerar que o estado de natureza (physis), tal qual se pode reconhecer no 

comportamento do animal ou da criança, é superior às convenções da 

civilização (nómos) (HADOT, 2004, p. 163-164). 

 

Contudo, podemos fazer a leitura que, de acordo com Schopenhauer, a 

indiferença é eficaz em certa medida e pode ser praticada como nos mostrou Diôgenes, 

o cínico. Apesar disso, acreditamos na contribuição da ética cínica esboçada no Mundo 

de Schopenhauer e posteriormente na prática de vida dos Aforismos. A comunhão entre 

essas duas obras nos leva a acreditar na escolha de vida tão bem explicada por Hadot, 

uma escolha existencial pautada no completo situar-se no presente, ignorando tudo 

aquilo que é supérfluo e foge a nosso domínio. Assim, os cínicos expressam em sua lida 

diária que o temor à morte é uma preocupação que eles não possuem, por justamente 

nutrirem uma correta visão do modesto valor da vida, o que os torna homens 

desapegados e por isso mais livres. 

 

 

III. Epicuro e Schopenhauer 

 

Veremos que aspectos da Ética de Epicuro (século III a. C) na filosofia de 

Schopenhauer, à parte o hedonismo que o primeiro extrai de sua concepção de sábio. 

Utilizaremos para a nossa investigação a obra Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres de 

Diôgenes Laêrtios, que registrou com esmero os princípios da ética epicurista, presentes 

na Carta a Meneceu.  

Schopenhauer cita no Mundo, especificamente na seção 54 do primeiro tomo, a 

segunda máxima dos quatro remédios (tetraphármacon) para alma que estão na Carta a 

Meneceu do filósofo Epicuro de Samos, que nos recomendava: “quando somos, a morte 

não é, e, quando a morte é, não somos” (SCHOPENHAUER, 2015, p. 560-561). Esse 

preceito terapêutico, conforme o filósofo do jardim
7
, tinha por objetivo afastar 

                                                           
7
 A história narra que pessoas de todas as classes iam até “o jardim”, uma comunidade filosófica, onde 

Epicuro residia com seus amigos, pois a lei que vigorava era a da amizade e o bem buscado era a 

sabedoria. Muitas pessoas acometidas por crises existenciais iam à busca da sabedoria epicurista para 
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pensamentos sobre a nossa morte que mais atrapalham do que ajudam o nosso percurso 

pela vida de forma prazerosa e feliz. 

Para Epicuro, o prazer (hedoné) moderado
8
 é a finalidade da vida, ele se faz 

presente na ausência de dor (aponia), produzindo um contentamento próprio de uma 

natureza saudável, isto é, com boa disposição (eustateia). Por outro lado, a dor reflete 

uma carência que gera sofrimento. Na ética epicurista há dois tipos de dor, as dores 

físicas e as dores da alma. Conforme o filósofo, as dores da alma produzem mais 

sofrimentos do que as dores do corpo e entre elas estaria o temor à morte. 

Epicuro, pelo método de ensino por cartas, sugeria aos seus amigos e discípulos 

preceitos éticos que os orientassem em uma prática de vida sábia que conservasse a 

harmonia entre corpo e alma, uma boa disposição de ânimo. No caso do amigo 

Meneceu, ele faz uma série de recomendações contra o temor infundado sobre a morte:  

 

(125) Não há realmente nada de terrível na vida para quem tem a consciência 

clara de que nada existe de terrível na cessação da vida. É insensato, portanto, 

quem diz que teme a morte não porque sua presença pode causar sofrimento, 

mas porque sua perspectiva faz sofrer. Aquilo que não perturba quando está 

presente causa somente um sofrimento infundado quando é esperado. Então o 

mais pavoroso dos males – a morte – nada é para nós, pois enquanto 

existimos a morte não está presente, e quando a morte está presente já não 

existimos. Nada é então a morte para os vivos, e nada é para os mortos, 

porque para os vivos ela não existe, e os mortos já não existem. Mas a 

maioria ora foge da morte como o maior dos males, ora a procura como a 

cessação dos males da vida (EPICURO apud LAÊRTIOS, 1988, p. 312).  

 

Ao não temer a morte, o sábio em Epicuro nos parece reconhecer o correto valor 

da vida ao agir de forma prudente. Suas escolhas não afirmam e nem negam 

desmedidamente a existência. Para ele, o importante não é o quanto se vive e sim o 

como se vive, pois a qualidade da vida é superior à quantidade dos anos que se viveu. 

 

(126) O sábio não renuncia à vida nem teme a cessação da vida. Viver não o 

entedia
9
, nem ele crê que a cessação da vida seja um mal. Da mesma forma 

que não escolhe os alimentos apenas e simplesmente a porção maior, e sim a 

                                                                                                                                                                          
curar seus sofrimentos mais íntimos por meio de diálogos com Epicuro que, pelo seu modo de vida e 

máximas, era visto como um sábio, justamente por viver de acordo com a natureza. 
8
 Utilizamos o termo “prazer moderado” porque o Epicuro nos esclarece que não se trata de qualquer 

prazer: “Então, quando dizemos que o prazer é a realização suprema da felicidade, não pretendemos 

relacioná-lo com a voluptuosidade dos dissolutos e com os gozos sensuais, como querem algumas pessoas 

por ignorância, preconceito ou má compreensão; por prazer entendemos a ausência do sofrimento no 

corpo e ausência de perturbação na alma” (EPICURO apud LAÊRTIOS, 1988, p. 313).    
9
 Vale observar o caráter anacrônico e mesmo impreciso da tradução ao verter o verbo grego 

“prosistathai” por “entediar”. O trecho seria mais adequadamente traduzido como: “viver não lhe é 

indigesto”. A metáfora fisiológica é significativa. Agradeço a meu orientador pela observação constante 

nesta nota. 
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mais agradável, o sábio procura aproveitar o tempo mais agradável, e não 

meramente o mais longo. (EPICURO apud LAÊRTIOS, 1988, p. 312).     

 

Na continuação da carta, Epicuro considera sobre a importância de valorizarmos 

o tempo presente em vez de desperdiçarmos nossa saúde com preocupações futuras, que 

podem ser fundadas em desejos que não são nem naturais e nem necessários, como no 

caso da imortalidade: 

 

Devemos lembrar-nos de que o futuro não é inteiramente nosso, de tal 

maneira que não devemos esperar sua realização de qualquer modo, nem que 

não se realize de modo algum. Devemos também ter em mente que alguns 

dos desejos são naturais, e outros são infundados. Dos naturais alguns são 

necessários, e outros são apenas naturais; dos necessários alguns são 

necessários à felicidade, outros a tranquilidade sem perturbações do corpo, e 

outros à própria vida (EPICURO apud LAÊRTIOS , 1988, p. 312).    

 

De acordo com a sabedoria de vida, tanto de Epicuro quanto de Schopenhauer, o 

homem prudente não cultiva pensamentos temerosos sobre o seu futuro com o fim de 

preservar o seu bem-estar individual, sua tranquilidade de alma (ataraxía). Silva nos 

esclarece o significado do conceito de ataraxía:  

 

O termo grego ataraxía pode ser traduzido por imperturbabilidade, equilíbrio 

e tranquilidade da alma. Etimologicamente, a melhor tradução é 

imperturbabilidade. Este termo foi utilizado no sentido que iremos expor 

primeiramente por Demócrito, e depois por Pirro, pelos estoicos e por 

Epicuro. O que há de comum entre os pensadores helênicos é a relação por 

eles estabelecida entre o “modo de ser” (éthos) e a imperturbabilidade da 

alma. Isso porque o estado da alma define o caráter do indivíduo, e o que 

passa a interessar na ética do período helênico é a salvaguarda do bem-estar 

do indivíduo, seja mediante a suspensão do juízo (epochè) entre os céticos, 

seja com a ausência de paixões (apathéia) entre os estoicos, ou com o 

constante cuidado com a saúde (hygineía) da alma, ou a sua 

imperturbabilidade (ataraxia) com Epicuro (SILVA, 2003, p. 76-77).     

 

Schopenhauer retoma a ideia de Epicuro para explicar segundo a sua teoria a 

razão de não temermos a morte. Para o filósofo alemão, o medo está ligado ao mal que 

atinge apenas a existência, e a morte, por estar além dos limites do existir não deve 

assim ser temida, pois o que nos aguarda não afeta a nossa subjetividade, tendo em vista 

que enquanto fenômeno material nos dispersamos, porém o núcleo da Vontade que 

essencialmente somos continua irretocável. Para Epicuro, nós somos átomo e vazio, que 

também, enquanto meros agregados de átomos (pequenas partes indivisíveis), seremos 

desagregados e voltaremos para o cosmos, como átomos que irão continuar constituindo 

outros corpos na natureza.  
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IV. Estoicismo e Schopenhauer 

 

  Schopenhauer, nos dois tomos Mundo e nos Aforismos, possui elementos da 

ética estoica discutidos em sua filosofia. Ele faz uma leitura do conceito de razão prática 

estoico (SCHOPENHAUER, 2005, p. 142), que, em nossa interpretação, pode nos 

ajudar a combater o temor à morte, isso mediante a criação de máximas que orientem o 

percurso de vida do indivíduo. 

O Estoicismo tinha o objetivo de conduzir a vida dos seus seguidores de forma 

bem ordenada e feliz até mesmo na situação limite que é o momento da morte. Um dos 

representantes dessa escola foi o filósofo de Córdoba, cidadão romano (Séc. I d. C), 

Sêneca, que escreveu as Cartas morais a Lucílio. Por meio de correspondências, o 

filósofo propõe uma formação espiritual ao jovem Lucílio, ancorada nos princípios 

éticos do Estoicismo. De acordo com Sêneca, um dos exercícios que envolvem o 

autoconhecimento e cuidado de si para a manutenção da tranquilidade da alma 

(ataraxía) é o pensamento que devemos nutrir sobre a naturalidade da morte. 

Na Epístola 30, Sêneca recomenda a Lucílio que:  

 

Ora, é tão insano quem teme o que não está para sofrer quanto quem teme o 

que não está para sentir. Ou alguém crê ser possível que ela, que põe fim às 

sensações, nos faça sentir? Ele afirma: “Logo, a morte está a tal ponto além de 

todo mal que está além de todo medo dos males” (SÊNECA, 2016, p. 48).  

   

 

  A influência do pensamento estoico
10

 não está só no Mundo, mas sobremaneira 

nos Aforismos, que por meio de máximas recomenda uma sabedoria prática que nos 

ajude a conduzir a nossa existência de maneira serena e feliz, o que se aproxima do 

objetivo estoico. 

Sobre elementos da ética estoica na filosofia de Schopenhauer, Oliveira afirma: 

 

Contudo, não se trata de uma mera justaposição de ideias. Schopenhauer é 

um autor cuidadoso. Mais do que apenas pensar os antigos, pensa com eles, o 

que lhe permite construir um discurso filosófico fundamentado numa escolha 

de vida, numa opção existencial que lhe permite tornar a reflexão não apenas 

um exercício de pensamento rigoroso, radical e profundo, mas, sobretudo, 

justificador das escolhas que os homens fazem cotidianamente, e que 

                                                           
10

 Schopenhauer confere primeiramente a Epicteto (55 a.C.-35 d.C), pensador estoico grego que viveu em 

Roma, a necesidade do conhecimento dos limites atitudinais de cada um, mas só irá enxergar em Zenão 

de Cítio (490 a.C-430 a.C), o fundador do estoicismo, uma ideia diferente, nas palavras de Schopenhauer, 

em que “deve-se viver em concórdia consigo mesmo” (SCHOPENHAUER, 2005, p.145).  



27 
 

incentive à “conversão” do espírito que se empenha encontrar um modo de 

ser e viver adequado a si mesmo (OLIVEIRA, 2010, p.74-75). 

 

Schopenhauer realiza a crítica
11

 à filosofia estoica, separando aquilo que 

corresponderá a sua sabedoria de vida. Para ele o desejo de sanar os males que 

acometem a humanidade infelizmente não nos garante o êxito da felicidade plena, o que 

não impede o desfrute da simples e mitigada tranquilidade de ânimo estoica. Consoante 

Schopenhauer, a dor não cessará por ser uma das condições do nosso mundo, mas o 

sábio terá aprendido a lidar com a dor ao evitar passar por sofrimentos desnecessários, 

geralmente criados pela imaginação do próprio homem. Dessa forma, em conformidade 

com Schopenhauer, o querer é a fonte de todo sofrimento humano que eleva a dor do 

existir. Na verdade, esse ímpeto que nos move nos faz esperar de nós, dos outros e da 

vida mais do que podemos conquistar e, por esse motivo sofremos.  

 

No mesmo sentido, todo sofrimento propriamente dito provém da desproporção 

entre o que por nós é exigido e aquilo que nos é dado. Desproporção esta, 

entretanto, que manifestamente só se encontra no conhecimento e poderia ser 

inteiramente eliminada por uma melhor intelecção (SCHOPENHAUER, 2005, 

p. 144). 

 

Diferente da prática de vida estoica, em Schopenhauer, a teoria não deve se 

basear em virtudes abstratas, mas na experiência de vida, podendo o indivíduo agir nos 

limites do seu querer e poder sem conhecer nenhuma teoria de sabedoria de vida ou 

escola filosófica, ou seja, ele vive espontaneamente sem ser guiado por máximas 

alheias, usando apenas sua intelecção para distinguir as coisas que preservam sua 

tranquilidade das coisas que a perturbam, por exemplo, nutrir falsas crenças que o 

tornem temeroso no tocante à morte. 

Ressaltamos que, em Schopenhauer, o desfrute de uma felicidade pelo correto 

uso da razão é diferente dos estoicos
12

, por ser de natureza negativa ou limitada, já que a 

prática não pode acompanhar fidedignamente o ideal. Desse modo, qualquer 

adversidade tiraria o indivíduo de sua felicidade “perene”, conduzindo-o do estado de 

                                                           
11

 Schopenhauer na seção 16 do primeiro tomo do Mundo enxerga limitações no estoicismo ao ponderar 

sobre as dificuldades que temos em pensar numa sabedoria perfeita que nos privasse contra todos os tipos 

de sofrimento. A dificuldade para Schopenhauer nesse ponto, dentro de sua teoria do Mundo, consiste na 

medida em que a Vontade pode não querer ser orientada por princípios racionais abstratos que não 

ofereçam motivos suficientes que aquietem o seu ímpeto, mesmo que temporariamente.  
12

 Os estoicos defendem que uma vida virtuosa é o meio eficaz para se alcançar a felicidade pelo correto 

uso da razão.  
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serenidade à inquietude. De acordo com a teoria do Mundo, a Vontade é essencialmente 

livre e não pode ser controlada pela razão. Dessa forma, a tranquilidade estoica, para 

Schopenhauer, não passa de um ideal até louvável, mas baseado em considerações de 

caráter predominatemente abstrato. Para a efetiva aquisição de um caráter, diz o 

filósofo, é necessária, pelo contrário, a experiência concreta. Isto Schopenhauer enraíza 

no caráter inteligível, ou seja, no tornar-se o que se é, não um outro por meio de 

educação nas virtudes. A crítica de Schopenhauer ao estoicismo termina na seção 16 do 

tomo I, com as seguintes palavras: 

 

O sábio estoico não sabe aonde ir com sua sabedoria, e sua tranquilidade 

perfeita, contentamento, beatitude, contradizem tão profundamente a essência 

da humanidade que não nos permite de modo algum sua representação intuitiva 

(SCHOPENHAUER, 2005, p. 148). 

 

No entanto, o filósofo retorna a falar do estoicismo no 16° capítulo do segundo 

tomo do Mundo (1844), intitulado “Sobre o uso prático da razão e sobre o estoicismo”.
 

Em 1851 publica uma coletânea de ensaios intitulado Parerga e Paralipomena: 

pequenos escritos filosóficos. Nos Parerga, sob a influência da sabedoria estoica e do 

livro Oráculo manual e arte da prudência (1647), do escritor jesuíta espanhol Baltasar 

Gracián
13

 (1601-1658), Schopenhauer escreve um pequeno tratado que foi traduzido 

como Aforismos para a sabedoria de vida. O filósofo trata de uma sabedoria de vida 

que encontra a felicidade relativa no desfrute da própria individualidade, até mesmo em 

um mundo repleto de adversidades.  

Aquele que vive de acordo com essa sabedoria almeja o necessário ao próprio 

bem-estar individual, recorrendo à reflexão sobre cada atitude e tentando enxergar suas 

prováveis consequências. Para cada dia ele reserva as escolhas necessárias à 

manutenção de sua serenidade que, nos Aforismos de Schopenhauer, possui certas 

condições como a saúde do corpo e a liberdade de ser o que se é. 

Nos Aforismos, o pensador faz a distinção entre os males que favorecem o 

aquietamento da vontade, elencando o grau de sua importância, e também nos aconselha 

um modo de enxergar as coisas que nos amedrontam, a exemplo da morte, sem deixar 

que esses temores perturbem nossa tranquilidade:  

                                                           
13

 O livro de Gracián (2013) possui trezentos aforismos, máximas que têm por objetivo nos orientar em 

um mundo conflituoso. De acordo com a tradutora do livro, na página 16, “Schopenhauer descobriu em 

Gracián, reflexões que lhe parecem antecipar o pessimismo de suas ideias. O filósofo alemão afirmava 

que El Criticón era ‘um dos melhores livros do mundo’ e foi tradutor de El Arte de la Prudencia, 

contribuindo para a difusão europeia da obra”.  
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Têm direito de inquietar-nos somente aqueles males futuros que são certos e 

cujo momento de aparecimento também é certo. Estes, porém, haverão de ser 

muito poucos: pois os males são ou meramente possíveis, ou, quando muito, 

prováveis; ou são certos, mas o momento de seu surgimento é totalmente 

incerto. Se nos deixamos tomar por essas duas espécies de males futuros, 

então não temos mais um momento tranquilo sequer. Para não perder a 

tranquilidade de nossas vidas por males incertos ou indeterminados, 

precisamos, portanto, acostumar-nos a ver aqueles como se jamais viessem, e 

estes como se certamente não viessem logo (SCHOPENHAUER, 2014, p. 

126). 

  

A prática da sabedoria exige uma ligação com o presente, não dando atenção ao 

passado ou futuro. Esse olhar sereno faz com que a morte não seja motivo de 

perturbação.  

Contudo, Schopenhauer faz a leitura de que a moral estoica é imanente, ou seja, 

busca uma vida feliz no próprio mundo que pode ser alcançada pela prática da virtude. 

Dessa moral ele preservou apenas a imanência que permeia a sua eudemonologia 

presente nos Aforismos, os quais visam uma felicidade relativa no aqui e agora. 

Todavia, diferente da ética estoica que tem por fim a vida virtuosa, a sabedoria de 

Schopenhauer tem por finalidade a felicidade individual, mantendo-se assim o egoísmo. 

Concordamos, portanto, com Brum (1998, p. 50-51) quando diz que:  

 

Devemos nos precaver dos outros por meio da ponderação, para encontrar “o 

prazer em nós mesmos, em nossos dons intelectuais”.  

Tal fórmula egoísta e eudemonística, moldada pelo signo da 

autoconservação, é uma versão moderada do ascetismo radical pregado no 

livro IV do Mundo.  

 

Porém, não esqueçamos que se trata de um egoísmo natural de alguém que busca 

o necessário para a manutenção do próprio bem-estar, mas é claro, sem infligir mal a 

outrem. Por fim, semelhante à ética estoica, Schopenhauer retoma nos Aforismos o valor 

do autoconhecimento e cuidado de si para que em um mundo repleto de adversidades 

saibamos nos conduzir de maneira menos infeliz.   

 

 

V. Kant e Schopenhauer 

 

Deixemos por enquanto as influências recebidas por Schopenhauer na 

elaboração de sua sabedoria de vida para mencionar brevemente a influência mais 

decisiva para sua filosofia como um todo: a filosofia crítica de Kant. 
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Nos dois tomos do Mundo como vontade e representação (1819 e 1844), 

Schopenhauer reconhece a importância de Immanuel Kant para construção de sua 

Metafísica da vontade. Especificamente na Crítica da razão pura, de 1781 (Kritik der 

reinen vernunft), na sua primeira parte denominada Estética Transcendental
14

, os 

conceitos kantianos de espaço, tempo, fenômeno e coisa em si (Ding an sich) aparecem 

na leitura de Schopenhauer. Sendo assim, nesta subseção pretendemos fazer uma 

exposição elementar dessa parte do pensamento kantiano e, no fim, iremos explanar 

sobre alguns pontos da recepção schopenhaueriana.   

Na introdução (segundo a edição A) da Crítica, no primeiro item denominado 

“Ideia da filosofia transcendental”, Kant reconhece o valor da experiência como 

primeiro produto que o entendimento fornece para o ser humano trabalhar com a 

matéria bruta das percepções sensíveis. Porém, ele acrescenta que a experiência não é o 

único campo a que o entendimento se limita. Para o filósofo, a experiência não fornece 

nenhuma universalidade verdadeira e, em vez de satisfazer as exigências da razão, que 

busca esse tipo de conhecimento, termina por incitá-la ainda mais. 

Conforme Kant, esse conhecimento da universalidade está ancorado numa 

necessidade interna do homem, mas é independente da experiência e por isso o pensador 

utiliza a expressão latina a priori para se referir a ele. Um segundo tipo de 

conhecimento, mas que é dependente da experiência é conceituado pelo filósofo de a 

posteriori. 

Kant nos ensina que, com a experiência, se misturam conhecimentos a priori 

que articulam as nossas representações dos sentidos. Tudo que pertence aos sentidos 

tem por base conceitos universais que geram juízos independentes da experiência. Esse 

tipo de juízo acrescenta mais do que a experiência pode fornecer. Além disso, os 

conceitos garantem que as afirmações sejam dotadas de duas qualidades que o 

conhecimento empírico não possui, necessidade e universalidade (KANT, 2012, p. 65-

66).    

Na primeira parte da estética transcendental, primeira sessão, o filósofo afirma 

que a intuição é o meio pelo qual o conhecimento se relaciona imediatamente com os 

objetos e a que todo o pensamento se dirige. A intuição é necessária quando um objeto 

dado afeta nossa mente. O filósofo denomina a capacidade de receber representações de 

sensibilidade, isto é, o modo como somos afetados por objetos dados. Os objetos são 

                                                           
14

 O filósofo diz que a estética transcendental é “a ciência de todos os princípios da sensibilidade a priori” 

(KANT, 2012, p. 72).  
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pensados pelo entendimento e deste surgem os conceitos. Não obstante, todo 

pensamento, segundo Kant, direta ou indiretamente, se refere à intuição em nós por 

meio da sensibilidade, caso contrário, nenhum objeto poderia nos ser dado. 

Para Kant o efeito que um determinado objeto realiza sobre nossa capacidade de 

representação é denominado sensação. Já a intuição, que se relaciona ao objeto por meio 

da sensação, é conceituada de empírica. O fenômeno recebe suas determinações do 

entendimento, sendo o objeto tal como nos é dado.  

Na primeira seção, intitulada Do espaço, segundo parágrafo, “Exposição 

metafísica desse conceito”, Kant nos faz pensar se espaço e tempo fariam parte da 

constituição subjetiva de nossa mente, sem a qual a temporalidade e a espacialidade não 

poderiam ser atribuídas a coisa alguma (KANT, 2012, p. 73).    

O pensador expõe detalhadamente os quatro passos que configuram o seu modo 

de lidar com o conceito de espaço, que aqui iremos apenas reproduzir alguns elementos: 

1) O espaço não é um conceito empírico, ou seja, não deriva da experiência; 2) O 

espaço é uma representação necessária a priori que fundamenta a possibilidade dos 

fenômenos externos; 3) O espaço é uma intuição pura ‒ isso quer dizer que podemos 

representar apenas um único espaço onde os múltiplos espaços físicos encontram sua 

unidade no espaço a priori ‒; 4) O espaço é representado como uma grandeza infinita 

dada, pois todas as suas partes são simultâneas ao infinito.     

Na segunda seção, nomeada Do tempo, Kant realiza a exposição metafísica do 

conceito de tempo elencando dessa vez cinco passos, que aqui iremos apenas reproduzir 

alguns elementos: 1) O tempo não é um conceito empírico, ou seja, não deriva da 

experiência; 2) O tempo é uma representação necessária que fundamenta todas as 

intuições ‒ por ele ser a priori torna possível a realidade dos fenômenos particulares 

finitos que não suprimem a sua universalidade ‒; 3) O tempo tem apenas uma dimensão 

que embasa a sucessão dos tempos particulares, sendo dotado de universalidade e 

certeza apodítica devido a sua condição de ser independente da experiência
15

; 4) O 

tempo é uma forma pura da intuição sensível, diferentes tempos são apenas partes do 

mesmo e único tempo ‒ para Kant a representação dada por meio de um objeto único é 

uma intuição, assim a universalidade propicia a simultaneidade ‒; 5) A infinidade do 

tempo significa que todas as suas determinações encontram sua razão numa 

representação de tempo único, originário e limitado. 

                                                           
15

 Segundo Kant, universalidade e certeza apodítica são as regras que tornam a experiência possível 

(KANT, 2012, p. 79-80). 
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Passamos agora para a exposição da leitura de Schopenhauer sobre a Crítica da 

razão pura de Kant. Schopenhauer afirma que a grande contribuição metafísica da 

Crítica foi a estética transcendental. Para ele a distinção entre conhecimento a priori de 

um conhecimento a posteriori são importantes à construção de sua filosofia que toma 

emprestado de Kant o conhecimento a priori das formas primárias do entendimento, ou 

intelecto, que são espaço, tempo e causalidade.  

Lembremos que, na Crítica, a causalidade é uma das doze categorias, que ocupa 

lugar na segunda parte, reservada à discussão sobre a lógica transcendental. 

Schopenhauer se apropria apenas da causalidade, que chama de princípio de razão, 

acrescentando-a ao espaço e ao tempo. Ele conserva a relação de causa e efeito, 

defendendo que essa é uma função do entendimento que garante a possibilidade do 

conhecimento sensível do animal ao homem passar da sensação à representação que 

aparece no espaço e tempo como um objeto dado fenômeno para uma consciência 

(LEFRANC, 2005, p. 70-71). 

O conceito de idealismo transcendental faz parte da teoria do conhecimento de 

Kant. Ele nos explica que, para tentarmos compreender o mundo, tanto a razão quanto a 

experiência são necessárias para essa investigação e que não podemos conhecer os 

fenômenos em si mesmos de modo objetivo, porém temos apenas representações 

subjetivas. Esse ponto influencia Schopenhauer a entender que a realidade objetiva do 

mundo é condicionada de duas maneiras: 1) Materialmente pelo sujeito enquanto 

representação; 2) Formalmente, ao ser relacionado com as formas puras do 

entendimento (espaço, tempo e causalidade). 

 Schopenhauer herda de Kant o entendimento de que o mundo fenomênico é 

aquilo que aparece para um sujeito ao afetar a estrutura de sua sensibilidade. Deste 

mundo assumimos primeiramente a perspectiva da representação. A segunda 

perspectiva seria a do em-si do mundo, essência do fenômeno representado desta 

representação. Em Kant, o termo utilizado é coisa em si, um objeto transcendente 

independente do entendimento, que é incognoscível, por estar além dos limites da 

experiência. Já em Schopenhauer, o termo utilizado é Vontade, que em si mesma 

também está fora dos limites da experiência, mas que podemos conhecê-la a partir do 

conhecimento de si que só é possível ao homem. 

Para Schopenhauer não há uma relação causal entre Vontade livre e fenômeno 

determinado porque o fenômeno é uma aparência da Vontade no intelecto do sujeito que 

conhece. Desse modo, Schopenhauer não se compromete com a existência de uma 
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coisa-em-si independente do fenômeno. Até mesmo o termo Vontade é como esse 

ímpeto cego que aparece na consciência de si do sujeito do conhecimento. No artigo “A 

morte, musa da filosofia”, Cacciola nos lembra também de uma correspondência que 

Schopenhauer havia tido com Frauenstädt (discípulo do filósofo), que confundia a 

coisa-em-si, ou Vontade, com o ser absoluto. Na correspondência, o pensador corrigiu o 

erro do seu interlocutor ao dizer que a Vontade é uma atividade que se expressa como 

um querer viver e não “o ser” como seu leitor havia entendido (2007, p. 95).       

Contudo, na leitura de Schopenhauer, a coisa-em-si kantiana se distingue de sua 

noção de Vontade porque aparenta ter uma relação causal com o mundo fenomênico. E 

um dos alicerces do pensamento schopenhaueriano é que o mundo é sem fundamento e 

por isso não pode ter uma causa. Lefranc lembra-nos de que Schopenhauer censurava 

como erro ou falha de Kant ter inferido uma relação causal entre coisa em si e fenômeno 

(LEFRANC, 2005, p. 86). 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

Sabedoria de vida e caracterologia 

 

 

   

Neste capítulo, no primeiro momento apresentaremos a distinção entre razão 

prática e sabedoria de vida presentes respectivamente no Mundo e nos Aforismos. 

Defendemos que esses textos nos permitem enxergar um diálogo entre o legado teórico 

e sapiencial do pensamento de Schopenhauer. Para nós, as obras do autor convergem 

para explicação de que graças ao uso prático da razão, no cultivo da própria 

individualidade, o sábio não se deixa abater pelos temores infundados em relação à 

própria morte.  

Em um segundo momento, iremos elucidar em que medida os três modos de 

consideração sobre o mesmo caráter (inteligível, empírico e adquirido) nos dão 

condições para desvendarmos as bases ontológicas que permitem ao homem, tanto do 

tipo de vida sábio em um grau mais elevado e pouco comum, quanto à probabilidade 

modesta de um número maior de seres humanos desenvolver uma sabedoria no agir 

diante da morte.  

Faremos considerações sobre os graus de objetivação da Vontade que nos 

ajudará a compreender os fundamentos da filosofia schopenhaueriana. Por fim, 

dissertaremos sobre a profundidade da intuição schopenhaueriana de que “somos 

vontade”, que abrange para nós tanto a metafísica do Mundo quanto as lições dos 

Aforismos. Observaremos que até mesmo no seu texto sapiencial para o mundo há 

princípios de sua metafísica imanente, a qual aponta para práticas de vida. 

 

I. Diferença entre razão prática e sabedoria de vida  

 

A discussão sobre a sabedoria de vida é caracteristicamente ética. A base de sua 

especulação está ancorada na faculdade da razão que distingue os seres humanos dos 

animais irracionais. O desejo por compreender o mundo, a vida, e a morte, nos 

impulsiona a buscar respostas para a razão do existir. O pensador, acerca da distinção 

metafísica de vivermos cotidianamente sob a influência de conceitos e abstrações, alega: 

 

Já no início de nossa consideração acerca dessa faculdade observamos, em 

termos gerais, como a ação e o comportamento do homem se diferenciam 
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bastante da ação e do comportamento animal, e como semelhante diferença 

deve ser vista tão somente como consequência da presença de conceitos 

abstratos na consciência (SCHOPENHAUER, 2005, p. 139). 

 

O conhecimento abstrato temporalmente abarca o presente, o passado e o futuro, 

o ser humano aberto às possibilidades, ou seja, podendo vivê-las ou ao menos pensar 

sobre o futuro. No entanto, o mais surpreendente é que essa abstração pode ecoar no 

presente de forma parcialmente sentida, a exemplo da expectativa que o homem comum 

alimenta em relação à própria morte, podendo gerar uma angústia a partir da 

representação que ele elabora sobre o seu fim.  

O autoconhecimento que adquirimos a partir da reflexão sobre nossas 

experiências forma uma sabedoria que tem por princípio o cuidado de si e envolve a 

criação de máximas que prezam pelo próprio bem-estar no presente. Uma das regras da 

eudemonologia é que não devemos ocupar nossas reflexões sobre temáticas que 

envolvam acontecimentos passados ou coisas que podem se suceder no futuro. A 

serenidade do sábio é assegurada pelo sentimento de presença que tem íntima ligação 

com a sua felicidade, que, nos Aforismos, é considerada possível no sentido relativo. 

De maneira diferente, a teoria do Mundo julga que a busca pela felicidade é um 

erro inato que constitui o primeiro grau
16

 da vida ética, que é a busca do bem-estar da 

própria pessoa. Os Aforismos, de outro modo, consideram a felicidade possível de forma 

que temos condições de viver uma existência menos penosa, sendo a fonte desse bem- 

estar um conhecimento bem acabado sobre a própria individualidade. Os Aforismos 

diferem um pouco do pessimismo do Mundo porque, em sua grande obra, o filósofo 

considera que existir é um erro a ser redimido pelo sofrimento que culmina na morte do 

indivíduo.  

Schopenhauer fornece como segunda característica humana a visão do conjunto 

do tempo representado abstratamente, pois, enquanto os animais vivem no presente 

contínuo, o homem se conduz por uma via de mão dupla se relacionando de forma 

prática e teórica com a vida. Graças à razão, podemos criar estratégias para o bem viver, 

não sucumbindo demasiadamente às intempéries das circunstâncias, sofrendo, mas não 

do mesmo modo que os homens que desprezam o valor da reflexão, os que vivem sem 

nenhuma prudência. Defendemos que a reflexão, enquanto uma capacidade que 

                                                           
16

 Lefranc (2005, p.169-170) observa que Schopenhauer, ao analisar o comportamento humano, 

vislumbrou que existem quatro graus para a vida ética, que são: 1) o bem da própria pessoa (egoísmo); 2) 

o mal de outrem (maldade); 3) o bem de outrem (compaixão); 4) o mal da própria pessoa (ascetismo).   
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promove um distanciamento do acontecimento, pode nos ajudar a ter a serenidade 

necessária para avaliarmos as circunstâncias, evitando maiores danos. 

Schopenhauer usa a metáfora do teatro para falar da relevância da calma reflexão 

ao dizer:  

 

Esse recolher-se na reflexão faz o homem parecer um ator que, depois de seu 

desempenho e até que entre novamente em cena, ocupa um lugar na plateia 

entre os espectadores, de onde, sereno, assiste à sucessão dos acontecimentos, 

mesmo que seja a preparação de sua morte (na peça); depois, porém, volta ao 

palco e age e sofre como estava escrito (SCHOPENHAUER, 2005, p. 141). 

 

Tenhamos o exemplo anterior da peça como modelo para o que Schopenhauer 

designará de razão prática ao dizer: “Portanto, em qualquer lugar onde a conduta é 

conduzida pela faculdade racional, os motivos são conceitos abstratos, e o determinante 

não são representações intuitivas, particulares, nem a impressão do momento que 

conduz o animal: aí se mostra a razão prática” (Schopenhauer, 2005, p. 141). 

Não podemos esquecer que a característica da razão em Schopenhauer não 

possui ligação necessária com o bem ou mal, logo, é indiferente a qualquer 

compromisso moral, estando apenas a serviço da Vontade. Dessa maneira, um uso da 

razão pode ser realizado tanto por uma pessoa piedosa quanto por uma pessoa maldosa. 

Deixemos claro que a Razão prática (Praktischen Vernunft) presente no Mundo 

se distingue do conceito de sabedoria de vida empregado nos Aforismos, que a seguir 

iremos reproduzir: 

 

Tomo aqui o conceito de sabedoria de vida num sentido totalmente imanente, 

a saber, o da arte de conduzir a vida da maneira mais agradável e feliz 

possível, cuja instrução também poderia ser chamada de eudemonologia; ela 

seria, por conseguinte, a indicação para uma existência feliz. Esta, por sua 

vez, poderia ser definida de maneira geral como uma existência tal que, 

considerada de modo puramente objetivo, ou antes (já que o decisivo aqui é 

um juízo subjetivo), após uma fria e madura reflexão, fosse decididamente 

preferível ao não ser. Desse conceito de existência segue que nos 

apegaríamos a ela por ela mesma, e não meramente por medo da morte; e 

disto, por sua vez, que gostaríamos de vê-la durar infinitamente 

(SCHOPENHAUER, 2014, p. 7). 

 

Apesar da distinção conceitual entre razão prática e sabedoria de vida, Barboza 

nos esclarece sua relação: 

 

Vemos Schopenhauer introduzir no seu pensamento uma noção de razão 

prática como “sabedoria de vida”, Lebensweisheit, a qual não determina o 
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querer, é certo, todavia pode procurar uma atmosfera de vida favorável para 

cada um e assim fomentar o seu caráter próprio (BARBOZA, 2012, p.44). 

 

Dessa forma, o cultivo da individualidade ao longo de nossas existências pode 

nos ajudar na construção de uma sabedoria de vida que forneça os elementos 

necessários para que possamos encarar serenamente a finitude. A sabedoria sendo uma 

possibilidade da razão prática nos ajuda no cultivo do próprio bem-estar, evidentemente, 

sem que isso incorra no mal de outrem, já que semelhante ação supõe um mal-estar 

consigo mesmo. 

 

 

II. As características do sábio no Mundo  

 

 

De acordo com a filosofia de Schopenhauer há indivíduos que graças à sua 

compleição física possuem um cérebro (objetivação da vontade de conhecer) que lhes 

garante a acuidade de espírito e uma compreensão mais ampla da realidade, mas estes 

são raros ‒ por exemplo, a figura do gênio, descrito no terceiro livro do tomo I do 

Mundo, especificamente, na seção 36
17

. Já no indivíduo sábio, a razão, mesmo sendo 

uma faculdade secundária, ainda assim presta grandes serviços à manutenção de uma 

vida menos conflituosa, logo, mais serena.  

Poderíamos até ousar dizer que as características de “sangue frio” e “presença de 

espírito”, citadas por Schopenhauer, se enquadrariam perfeitamente no tipo de vida 

sábio que possui como uma de suas capacidades o poder de não temer a morte do 

mesmo modo do homem comum, amedrontado pelo futuro. Gostaríamos de reproduzir 

o seguinte trecho em que o filósofo parece nos dar as características do sábio: 

 

O MEDO impede-nos de ver e recorrer a meios de ajuda ainda existentes e 

amiúde próximos. Por isso, SANGUE-FRIO E PRESENÇA DE ESPÍRITO são 

as qualidades essenciais para livrar-nos de súbitos perigos bem como para lutar 

contra adversários e inimigos. A primeira qualidade consiste no silêncio da 

vontade em vista de o intelecto poder agir; a segunda, na atividade 

imperturbável do intelecto sob a pressão dos acontecimentos impactantes no 

querer: por isso justamente o sangue-frio é condição da presença de espírito, e 

ambos são estreitamente afins, raros, existentes só em porções limitadas 

(SCHOPENHAUER, 2015, p. 260-261). 

                                                           
17

 “O homem genial, ao contrário, cuja faculdade de conhecimento, pelo seu excedente, furta-se por 

instantes ao serviço da vontade, detém-se na consideração da vida mesma e em cada coisa à sua frente 

esforça-se por apreender a sua ideia, não as suas relações com as outras coisas. Por isso, negligencia 

frequentemente a consideração do seu próprio caminho na vida, trilhando-o na maior parte das vezes com 

passos desajeitados” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 257).  
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 Nesse trecho fica bem claro que o sábio foca no presente, cuidando do pouco 

que lhe cabe, ou seja, a sua vida. Já o homem comum vive se projetando para o futuro, 

vivendo à mercê de abstrações que lhe causam grande angústia e sofrimento que são 

reflexos de sua frustração em não poder fugir da circunstância inevitável da existência, 

ou seja, sua própria morte. 

Observemos que Schopenhauer considera em certa medida que a razão possui 

capacidade de nos ajudar contra esse tipo de temor, mesmo ela ocupando segundo plano 

no apanágio de sua grande filosofia. 

Podemos notar algum valor da razão nesse sistema quando o pensador diz: 

 

No entanto, ali onde o sentimento nos deixa sem ajuda, e numa tal amplitude, 

a razão pode entrar em cena e superar em grande parte a impressão adversa 

dele, ao colocar-nos num ponto de vista superior, de onde temos em mira não 

o particular, mas o todo (SCHOPENHAUER, 2005, p. 368). 

 

Sem embargo, observamos que Schopenhauer inaugura uma nova proposta de 

autoconhecimento
18

 que dá ênfase a nossos atos, os quais são expressões do corpo que 

somos, enquanto vontade objetivada, levando em consideração que podemos utilizar o 

intelecto para descobrir quais são os motivos que ele mesmo cria, que estimulam a 

frequência de nossas atitudes, do nosso modo de vida que diferencia o homem sábio e 

prudente do homem descomedido e impulsivo. 

 

 

III. Caracterologia  

 

Cogitamos nesse momento, apresentar o caráter inteligível como requisito 

ontológico para a sabedoria de vida, por entendermos que esta seria a chave basilar para 

compreendermos a razão do sábio não temer a morte.  

Quando falamos de “ontológico” nos remetemos à análise do ato incausado da 

Vontade que, em sua liberdade fora do tempo e do espaço, se mostra no mundo 

fenomênico em variados graus de objetidade. Isso explica a pluralidade dos seres 

                                                           
18

 Diferente da tradição anterior, em Schopenhauer não há alma imortal enquanto indivíduo, e o discurso 

não se faz necessário, bastando apenas observarmos a nossa forma de agir no mundo. Por outro lado, 

como veremos, para o filósofo alemão, o autoconhecimento não leva ao aprimoramento do caráter, pois 

este é livre autodeterminação da Vontade, apenas se aproxima daquilo que essencialmente somos. O 

conhecimento de si não direciona o homem à felicidade plena, no máximo o conduz a uma vida menos 

infeliz. 
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humanos e por que cada um de nós possui um caráter único que se reflete até mesmo 

nas características corpóreas, a exemplo da expressão facial
19

.  

 Apesar de metodologicamente expormos em conceitos diferentes as variações do 

caráter, que são o inteligível, o empírico e o adquirido, eles não deixam de ser expressão 

da mesma Vontade que é una. Sabemos que os fenômenos que representamos no mundo 

objetivo são inúmeros e entre eles há uma luta constante que impera entre afirmação e 

negação da Vontade na natureza, perpassando os reinos mineral, vegetal e animal. 

Como sabemos, o homem é o grau mais elevado da objetidade da coisa-em-si, esse 

ímpeto que promove a discórdia, mas possui harmonia em sua unidade 

(SCHOPENHAUER, 2005, p. 224). Nessa discórdia de onde deriva a destruição e 

consequentemente a morte, notamos que o fim fenomênico é uma espécie de medida 

econômica da Vontade para a própria conservação da espécie. 

Como não faz parte de um dos nossos objetivos perscrutar sobre os liames mais 

profundos da Vontade na natureza como um todo, nos limitaremos a entender o que 

diferencia o homem dos demais entes ao ser colocado no ápice dessa hierarquia, sendo 

ele, até onde nós sabemos, um ser de possibilidades sábias graças à sua condição 

metafísica. Portanto, antes de darmos lugar à discussão sobre a análise da 

caracterologia, lembramos que Schopenhauer diz que todos esses reinos se 

complementam para a objetidade plena da Vontade. Afinal, para falarmos em caráter, 

devemos antes nos deter na objetidade mais imediata da Vontade: a Ideia. A ideia de 

homem os pressupõe, assim como as flores das árvores pressupõe folhas, ramos, tronco 

e raiz (SCHOPENHAUER, 2005, p. 219).  

Para Schopenhauer existe semelhança entre os graus de objetidade da Vontade e 

a imutabilidade das ideias de Platão: 

 

Lembramos ainda que semelhante objetivação da Vontade tem muitos e bem 

específicos graus, nos quais a essência da Vontade aparece gradualmente na 

representação com crescente nitidez e completude, ou seja, expõe-se como 

objeto. Reconhecemos nesses graus as ideias de Platão, na medida em que 

são justamente espécies determinadas, ou formas ou propriedades originárias 

e imutáveis dos corpos orgânicos e inorgânicos, bem como das forças 

naturais que se manifestam segundo leis da natureza. Todas essas ideias se 

expõem em inúmeros indivíduos e fenômenos particulares, com os quais se 

relacionam como os modelos se relacionam com suas cópias. A pluralidade 

                                                           
19

 Schopenhauer, seguindo as tendências de sua época, promoveu certo diálogo com a “fisiognomia” que 

é o estudo das características físicas que pretende revelar a natureza do caráter de cada pessoa. Um dos 

contemporâneos de Schopenhauer que estudou a fundo a “fisiognomia” foi o psiquiatra e criminologista 

Cesare Lombroso (1835-1909), que argumentava existir características físicas que permitiam traçar um 

perfil para criminosos.  
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desses indivíduos só pode ser representada por meio do tempo e do espaço 

enquanto seu nascimento e morte só o são pela causalidade 

(SCHOPENHAUER, 2005, p. 235). 

  

Segundo o filósofo, existem dois tipos de “necessidade”, uma interior e outra 

exterior. A dinâmica da realidade se ordena da primeira (interior) em relação à segunda 

(externa) fazendo com que a gradação dos fenômenos da vontade inseparável da 

objetidade se expresse na totalidade deles de modo exterior. Esse argumento busca 

esclarecer o fato de os homens precisarem dos animais para a sua conservação e dos 

próprios animais precisarem uns dos outros de acordo com o seu grau. No ápice desses 

acontecimentos não existe uma razão final para Vontade, todavia, há uma clara 

economia da aparição do ímpeto da Vontade refletida na conservação da natureza.  

 Essa sede ou desejo insaciável é a fonte ontológica de todo querer na natureza, 

mas encontra no homem, diferente dos demais animais, a essência explicativa de todo o 

sofrimento humano. Nele se encontra mais intensificado, o tornando insatisfeito.  

Deste modo, na unidade que abraça a multiplicidade existe uma luta não só de 

espécies diferentes, como entre predadores e presas, mas a luta também ocorre entre 

indivíduos da mesma espécie. Nessa grande batalha calcada em um desejo voraz por 

autoconservação que exige a afirmação sobre os outros, existe o tipo de vida sábio cujo 

caráter inteligível foi determinado de maneira tão singular, que, diferente dos demais 

seres, ele naturalmente não se afirma em demasia sobre ninguém, buscando apenas o 

necessário à sua conservação e bem-estar. 

A existência do sábio, se analisada sob um prisma ontológico, conforme a 

filosofia de Schopenhauer, nos conduz à conclusão de que se trata de uma decisão da 

Vontade que livremente quis assim, por isso sua razão de existir para nós é 

incognoscível. Podemos analisar dentro dos cânones da filosofia schopenhaueriana esse 

curioso fenômeno que é o sábio. Se o colocássemos numa escala de características 

comportamentais, ele estaria entre o homem egoísta
20

 comum, que busca a afirmação da 

própria vontade sobre os outros para conquistar os seus interesses, e o asceta na outra 

extremidade que vai aos poucos se negando para não infringir sofrimento aos outros 

seres. O sábio possui um egoísmo natural, pois busca o necessário para si e ao mesmo 

tempo, não vendo como parte disso infligir dor aos outros seres. De alguma maneira, 

isso aponta o modesto valor que o sábio atribui à vida ao não estar apegado a ela de 
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 Segundo Debona (2016, p. 788) esse é um dos pressupostos metafísicos-morais do pessimismo 

metafísico do autor. 
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forma demasiadamente egoísta, mas também não age como asceta, como se a perda da 

existência fosse algo completamente banal. 

O fato da Vontade ser cega, ou seja, destituída de conhecimento, caracteriza a 

sua liberdade e assim ela possui infindos caminhos para sua harmonização interna e 

externa, o que, em nossa leitura, explica a possibilidade da existência de um tipo de vida 

sábio dotado de prudência em um mundo onde a harmonia entre suas tensões garante 

sua possibilidade. Tenhamos em mente que se todos os seres humanos fossem egoístas 

ao extremo ou santos compassivos, chegaríamos à extinção da espécie e assim não 

existiria mais mundo porque só há mundo para um sujeito. Em vista disso, o sábio é 

uma clara manifestação dessa dupla finalidade que Schopenhauer nos esclarece: 

 

De um lado é interna, ou seja, uma concordância ordenada de todas as partes 

do organismo isolado de modo que tanto a sua conservação quanto a de sua 

espécie dependem disso e, por conseguinte, o organismo expõe a si como fim 

dessa ordenação; de outro é externa, ou seja, uma relação da natureza 

inorgânica para com a orgânica em geral, ou também uma relação entre si de 

partes isoladas da natureza orgânica que torna possível a conservação de toda 

a natureza orgânica, ou também de espécies isoladas de animais – 

aparecendo, por conseguinte, para o nosso julgamento como um meio para 

esse fim (SCHOPENHAUER, 2005, p. 220).  

 

Concluímos que essa linha de raciocínio aponta a finalidade interna para 

delinearmos a natureza ontológica do indivíduo que pode ser caracterizado sábio. Foi 

considerado que a diversidade dos indivíduos pertence no máximo à objetidade da 

Vontade e não a ela mesma devido à sua indivisibilidade. Quer dizer que, por ser una, 

ela se encontra completamente em cada fenômeno, mas os seus graus de expressividade 

variam. O sábio, por exemplo, é notoriamente um indivíduo que para nós ocupa um 

lugar na metafísica schopenhaueriana. A razão de ser do que chamamos potencialidade 

sábia corresponde ao nível das Ideias que, como atos isolados, se manifestaram no 

tempo e no espaço segundo a causalidade. 

 

 

IV. Caráter inteligível, a essência do agir sábio   

 

No primeiro desenvolvimento sobre o caráter inteligível presente na seção 28 do 

tomo I do Mundo, Schopenhauer atribui a descoberta desse conceito a Kant, se referindo 

ao filósofo como detentor desse “mérito imortal” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 221). A 

razão de tal elogio consistiria no amadurecimento da problemática filosófica acerca dos 
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conceitos de liberdade e necessidade, relacionando-os, respectivamente, à coisa-em-si 

aos objetos da experiência.  

Sobre o caráter inteligível, Schopenhauer considera: “O caráter inteligível 

coincide, portanto, com a ideia ou, dizendo mais apropriadamente, com o ato originário 

da vontade que nela se objetiva” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 221). Segundo ele, todo 

indivíduo humano corresponde a uma Ideia. Tal Ideia equivale ao caráter inteligível, 

que tem por característica ser imutável e é uma espécie de ato objetivado da Vontade.  

Já o homem, possui um “resquício de liberdade” que pode ser observado pelo 

esforço que alguns intuitivamente desempenham para alcançar na vida um bem-estar 

dentro de suas condições. O diagnóstico schopenhaueriano, vinculado ao chamado 

pessimismo metafísico presente no Mundo, nos dois tomos, aponta a dor e o sofrimento 

como essenciais em nosso mundo, uma vez radicados na essência de todos os seres ‒ a 

Vontade. Porém, o filósofo indica que, quando possível, um conhecimento sobre si 

mesmo pode tornar a vida um acontecimento menos infeliz e conturbado, e isso 

caracteriza um pessimismo prático que formula máximas para o bem viver, tendo por 

referência que estamos no pior dos mundos possíveis, mas que é possível evitar diversos 

males. Essa é a marca da eudemonologia encontrada nos Aforismos.  

O caráter inteligível se manifesta nas ações e relações cotidianas do indivíduo 

como caráter empírico, sendo assim determinado pelo primeiro caráter. A esse respeito 

Schopenhauer diz: “O caráter empírico tem de fornecer num decurso de vida imagem-

cópia do caráter inteligível, e não pode tomar outra direção a não ser aquela que permita 

a essência deste último” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 224).   

Há no trecho anterior do Mundo a característica da necessidade de um lado e por 

outro a liberdade, entretanto, para nós, existe uma ideia muito clara de que a partir disso 

nem todos os homens podem ser considerados sábios. Porém, a maioria das pessoas tem 

condições de construir uma sabedoria de vida conquistada pelo autoconhecimento e 

cuidado de si. O que diferencia o homem comum do verdadeiro sábio é: 1) ser senhor de 

si mesmo; 2) prudência nas escolhas que realiza; 3) serenidade diante das adversidades 

da vida; 4) não temer a morte.   

Se analisarmos friamente um histórico de um homem para identificarmos se ele 

viveu sabiamente não avaliaremos a sucessão dos acontecimentos a que ele foi 

constrangido, mas, sim, o seu modo prudente de agir diante dos fatos. No caso da 

sabedoria, o sentimento preciso é a serenidade ou tranquilidade gerada graças ao 

desinteresse pelo acúmulo de satisfação e desapego diante das circunstâncias exteriores.   
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Na filosofia de Schopenhauer nos deparamos com a figura do gênio no livro III 

do Mundo, a figura do asceta ou do santo no livro IV do Mundo e de modo implícito, 

como estamos tentando comprovar, a figura do sábio presente no Mundo e nos 

Aforismos.  

No entanto, o que seria a sabedoria de vida? Em que medida, por exemplo, 

podemos diferenciar o sábio do asceta? De acordo com Moraes (2016, p. 193), a 

resposta para essas questões seria que: 

 

A sabedoria de vida é uma alternativa para se regular uma conduta para 

consigo mesmo, valendo estabelecer um paralelo entre o sábio e o asceta. 

Assim como o asceta, segundo procurei mostrar, supera a moral e não mais 

precisa dela, 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. Enquanto asceta supera o princípio de individuação, o sábio encontra a 

justa medida para ser um indivíduo menos infeliz, pois descobriu em que 

consiste seu sofrimento: a inadequação insuperável entre o que deseja e o que 

pode efetivar. O empenho aqui não é o de negar a vida, mas o de harmonizar-

se com ela.   

 

Acrescentamos um elemento em comum entre o asceta e o sábio: ambos 

possuem uma inclinação para autoconhecimento e cultivo da interioridade, um voltar-se 

para si mesmo como reflexo do querer da Vontade que quer se conhecer, sendo que no 

asceta a Vontade se nega e no sábio ela se mantém afirmada. 

A busca pelo autoconhecimento é uma expressão do caráter inteligível que se 

manifesta mais claramente no sábio, mas não no homem comum. Isso é observável na 

prática de vida dos homens que agem inconscientemente, ou seja, sem refletir sobre as 

próprias atitudes. Eles são tomados pelo sentimento de tédio, vazio e por isso vivem 

buscando distrações para amenizar suas dores, fruto de uma existência desprovida de 

sentido, isto é, carente do cultivo da própria individualidade.   

Aqueles que realizaram durante suas vidas uma trajetória caracterizada pela 

serenidade, quase que constante, podem ser considerados sábios. Há também homens 

comuns que louvavelmente se esforçam na construção de uma sabedoria de vida, mas a 

constante força de seus desejos não permite a tranquilidade de ânimo necessária a uma 

vida serena. Lembremos que o sábio não é imune ao sofrimento, porém, em comparação 

ao homem comum, ele é mais feliz por encontrar em si mesmo e nas coisas mais 

simples da vida a fonte do seu bem-estar. 

O autoconhecimento a partir da experiência com o próprio agir, que revela o 

querer verdadeiro, é uma das possibilidades do homem enquanto fenômeno mais 
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perfeito da Vontade. Nele aparece em grau elevado de conhecimento tão profundo pelo 

qual a própria Vontade enxerga a si mesma tomando consciência de si. Em termos de 

autoconhecimento haveria níveis que basicamente evidenciariam a diferença no modo 

de vida do sábio e o do homem comum, expresso no cuidado de si que cada um tem 

com o próprio corpo.  

Vejamos agora a seguinte passagem, na qual Schopenhauer trata do sentimento 

originário que nutrimos sobre nosso verdadeiro ser, que só a posteriori se mostra para 

nós:  

 

Porém, como é o querer livre que se torna visível na pessoa e em toda a sua 

conduta, estando para esta como o conceito está para a definição, segue-se 

que cada ação particular do homem deve ser atribuída à Vontade livre, e 

também se apresenta imediatamente enquanto tal à consciência. Eis porque 

cada um de nós, como dito no livro segundo, considera a si mesmo a priori 

(vale dizer, segundo seu sentimento originário) livre inclusive nas ações 

particulares, no sentido de em qualquer caso dado ser possível qualquer ação, 

porém só a posteriori, a partir da experiência e da reflexão sobre ela, 

reconhece que seu agir foi produzido de modo completamente necessário a 

partir do confronto do caráter com os seus motivos (SCHOPENHAUER, 

2005, p. 374). 

  

Nessa passagem identificamos que essa reflexão conduz à doutrina da 

imutabilidade do caráter. Se esse caráter não fosse imutável não seria possível conhecê-

lo e aprender a adequar nossas aspirações e ações a ele, como é próprio à sabedoria de 

vida. Schopenhauer conserva a expressões kantianas ‒ caráter inteligível e empírico ‒, 

mas desenvolve uma conceituação própria na tese de doutorado sobre o princípio de 

razão, a que faz referência no tomo I do Mundo:  

 

O caráter inteligível de cada homem deve ser considerado como um ato 

extratemporal, indivisível e imutável da Vontade, cujo fenômeno, 

desenvolvido e espraiado 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, no modo de ação e no decurso de vida do homem 

(SCHOPENHAUER, 2005, p.375).  

 

 

 

Schopenhauer reconcilia a liberdade da Vontade com a necessidade do 

fenômeno que reflete sua essência. O homem, enquanto manifestação fenomênica dessa 

Vontade, age por motivações que direcionam suas escolhas que em alguma medida 

revelam o seu caráter essencial. Apesar disso, ao nos remetermos à figura do intelecto, 

lembramos que simplesmente analisar os motivos de nossas escolhas tendo por base 

experiências anteriores é o que Schopenhauer chama de “engano da liberdade”, ou seja, 
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não basta receitar que qualquer um busque refletir sobre seus erros calcados nos 

motivos que o levaram ao sofrimento para que tenham condições de alterar o seu 

caráter. Essa prática pode ser estimulada, mas a decisão foi mero reflexo do caráter 

inteligível reagindo aos motivos. O intelecto possui seus limites e, nesse sentido, no 

máximo, pode clarear a natureza dos motivos, mas não determinar a vontade ou querer 

que somos. 

 

 

V. Caráter empírico  

 

O caráter empírico
21

 para Schopenhauer reflete cada atitude que realizamos 

durante o tempo de nossas vidas. Ressaltamos que o caráter empírico, sendo fenômeno, 

é apenas uma série de ações. Aqui não há muita reflexão que nos diga o porquê das 

coisas, são meros movimentos, respostas aos estímulos necessários à excitação de algo 

essencialmente determinado. 

Na morte de alguém, a Vontade se afirmou até as suas últimas consequências e o 

querer particular de um homem cessou para ele, pois não há mais consciência de si sem 

o corpo. Também para esse indivíduo, finda a sua representação de mundo com todos os 

seus sonhos e conflitos. A vida assim prossegue e o caráter empírico que nasce na 

experiência morre na experiência. 

Nossa personalidade carregada de conteúdo expressa esse caráter empírico de 

que tanto falamos, pois a maioria dos conhecimentos que possuímos foram formados na 

experiência que nutrimos com o mundo. Debona a esse respeito afirma: 

 
Em primeiro lugar, pois, o conteúdo do caráter como vontade individualizada 

consistiria em impulsos elementares, desejos e necessidades vitais, instintos 

primordiais. Em segundo lugar, em sentimentos, afetos e paixões. E, ainda, 

diria respeito à complexa composição do que geralmente se chama 

personalidade individual, ou seja, respeitaria ao fato de um indivíduo ser 

calmo, sincero, generoso, ponderado, enquanto outro é impaciente, falso, 

avarento, egoísta, maldoso (DEBONA, 2013, p. 49).    

 

Concluímos que na relação entre sabedoria de vida e caracterologia conseguimos 

encontrar a razão de ser do sábio não temer a morte. Um não temer que é determinado 

                                                           
21

 Schopenhauer considera: “O que é conhecido como caráter empírico através do desenvolvimento 

necessário no tempo, e a divisão de ações isoladas resultante de tal desenvolvimento, é, abstraindo-se a 

forma temporal do fenômeno, o CARÁTER INTELIGÍVEL, conforme a expressão de Kant” 

(SCHOPENHAUER,2005, p.221).  
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pela Vontade no caráter inteligível do sábio e se expressa na sua lida diária em seu 

caráter empírico.  

No próximo item iremos escrever sobre o caráter adquirido e a sua relação com 

o autoconhecimento e cuidado de si para conquista de uma existência serena e feliz, na 

medida do possível. Essa sabedoria pode ser vivida de forma mais plena pelo sábio e de 

maneira mais modesta pelo homem comum, diferenciando apenas o grau de apego à 

vida, porém não há, tampouco no primeiro caso, como veremos a seguir, um 

conhecimento perfeito sobre si mesmo.  

 

 

VI. Caráter adquirido e sabedoria no agir  

 

Pensamos na ideia de caráter adquirido presente no quarto livro do tomo I do 

Mundo, precisamente encontrado na seção 55, relacionada com o conceito de sabedoria 

no agir presente nos Aforismos, designadamente no segundo capítulo, intitulado 

“Daquilo que se é”. 

Iniciamos seguindo a própria definição do caráter adquirido que Schopenhauer 

claramente distingue do inteligível e empírico, quando diz: 

 
Temos primeiro de aprender pela experiência 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 (SCHOPENHAUER, 2005, p. 

393).   

 

Deixemos claro que o caráter adquirido não altera ontologicamente o que um 

indivíduo é, sendo apenas uma adequação do caráter empírico (a forma como agimos) 

ao caráter inteligível (o que ontologicamente somos). Essa adequação é conquistada 

quando oferecemos, via intelecto, objetos, motivos que não excitem demasiadamente a 

Vontade que essencialmente somos. 

O indivíduo que ao longo da vida adquire um caráter, mediante um 

conhecimento bem acabado sobre sua própria individualidade, pode formular para si, 

máximas de sabedoria, e construir paulatinamente uma sabedoria no agir que o ajude a 

viver de maneira prudente, evitando o maior número possível de inconveniências. 

Porém, sua prudência não o torna impassível do sofrimento que está radicado na 

essência de todos os fenômenos. A sabedoria de vida não isenta completamente o sábio 
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das dores da existência porque isso exigiria um conhecimento perfeito sobre a Vontade, 

que, por ser independente do princípio de razão, não pode ser conhecida em si mesma, 

sendo livre e independente do entendimento humano. Da Vontade, só podemos 

conhecer as aparências, estando o seu em si velado.  

Pelo autoconhecimento, o sábio compreende que o mundo externo possui pouco 

valor, chegando à conclusão de que é inútil depositarmos esperanças na conquista da 

felicidade que a maioria das pessoas acredita encontrar no gozo das satisfações 

efêmeras. Graças a sua clareza de consciência, o sábio encontra a maior fonte de bem-

aventurança em si mesmo. 

Chevitarese sobre a relação entre autoconhecimento e sabedoria de vida, 

pondera: 

 

Se pudermos “conquistar” este “autoconhecimento”, poderemos melhor 

explorar nossas forças e aprender a lidar com nossas limitações, cultivando 

disposições naturais e aplicando-as em nossos empreendimentos. Além disso, 

pode-se evitar objetos ou situações em relação às quais não reagiremos 

convenientemente, minimizando o sofrimento implícito à vida – embora isso, 

de modo algum, nos conceda a possibilidade de deixar de ser o que já sempre 

somos (CHEVITARESE, 2010, p.132-133). 

 

É por isso que, nos Aforismos, Schopenhauer nos ensina que a reflexão sobre a 

própria experiência nos ajuda a construir uma sabedoria no agir, a qual previne o 

homem de tentar investir esforço e tempo em conquistas que estão além de suas 

possibilidades. Dentre todos os seres humanos que podem modestamente buscar uma 

vida serena, existe o tipo de vida sábio que é uma das possibilidades de afirmação da 

Vontade. O sábio é dotado de um caráter extremamente raro, pois o seu modo de vida 

sem muitas excitações, contrasta com a existência da maioria dos homens sedentos por 

saciar seus inúmeros desejos. Dessa forma, conforme a doutrina dos caracteres de 

Schopenhauer, pode até existir as supostas escolas de sabedoria, mas nada garante que 

no fim de determinado curso alguém receba o diploma que ofereça garantias de uma 

genuína sabedoria. Essa adequação do sábio ocorre silenciosamente.  

Em nossa leitura, a felicidade relativa do sábio envolve o entendimento de que o 

desejo pela imortalidade é algo vão. Dessa maneira, a morte é algo que não apenas foge 

ao seu controle, mas ao seu interesse. Basta ao sábio ser prudente e satisfeito com aquilo 

que é. Schopenhauer nos leva a entender que talvez o cultivo de si mesmo deixe o sábio 

distante da tormenta de uma vida de muitos “quereres”. Sendo assim, desejar satisfação 
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o menos possível de fontes exteriores parece ser uma das poucas alegrias que alguém 

pode usufruir entre o nascimento e a morte.  

A sabedoria de vida cultiva o valor do presente, o entendimento do sábio parece 

não oferecer objetos que o façam pensar no passado ou no futuro, evitando sentimentos 

como arrependimento e ansiedade que perturbam a serenidade. Esse é um dos motivos 

da morte nada ser para o sábio.  

 Almejando o autoconhecimento e o cuidado de si para o desfrute de uma melhor 

qualidade de vida, podemos praticar um esporte, a exemplo de alguma luta. Se a luta for 

adequada à disposição do nosso caráter interno (inteligível), possivelmente nos ajudará 

a aquietar a vontade, tendo em vista que ofereceremos a ela o objeto apropriado ao 

querer que esteja de acordo com aquilo que essencialmente somos. Nos Aforismos, 

Schopenhauer situa a prática da luta entre as modalidades esportivas que representa a 

segunda força fisiológica, denominada “prazeres da irritabilidade”
22

 

(SCHOPENHAUER, 2014, p. 33). O ímpeto desse querer irascível promove 

movimentos infindos que a maioria das pessoas desconhece a natureza e vivem 

existências inteiras numa completa ignorância sobre si mesmas. O que nos faz voltar a 

pensar que os motivos que se nos apresentam podem mudar a direção do nosso esforço, 

mas fatalmente chegaremos à mesma conclusão. Em contrapartida, se oferecermos a um 

indivíduo agitado uma prática como a meditação, com o fim de torná-lo uma pessoa 

tranquila, o efeito pode ser contrário, ou seja, deixá-lo mais agitado justamente por não 

estar em conformidade com a personalidade dele.  

Até aqui podemos observar os princípios schopenhauerianos: 1°) o nosso caráter 

não é escolhido por nós; 2°) a nossa personalidade é imutável. Ambos são 

complementares e contrários à perspectiva de uma transformação da individualidade 

para melhor, tampouco para pior. Dessa forma, nenhuma prática externa, por melhor 

pensada que seja para se alcançar êxito transformador, pode alterar o caráter do 

indivíduo, justamente por essa filosofia ter como pressuposto filosófico a Vontade, 

ímpeto cego e imutável.  

Essa cegueira abstém a Vontade de estar a serviço de uma instrumentalidade 

racional que vê um fim e ordem em tudo.  Tendo em vista que o caráter é inalterável, o 

que podemos fazer é adequarmos o nosso modo de agir (externo) ao nosso ser (interno) 

repercutindo assim em um caráter adquirido que propicia bem-estar e qualidade de vida. 

                                                           
22

 As três forças fisiológicas fundamentais na condição de fontes para o prazer, são: a reprodutiva, da 

irritabilidade e da sensibilidade. 
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Sobre essa inalterabilidade ontológica do querer, Schopenhauer diz:  

 

O que o homem realmente e em geral quer, a tendência do seu ser mais 

íntimo e o fim que persegue em conformidade a ela, nunca pode mudar por 

ação exterior sobre ele, via instrução; do contrário, poderíamos recriá-lo 

(SCHOPENHAUER, 2005, p. 381).    

 

Ou seja, o indivíduo pode criar um modo de vida próprio, todavia não se tornará 

um sábio por excelência se originariamente ele não for determinado para isso. 

Parece-nos próprio ao querer da Vontade a existência de poucos sábios, apesar 

de acreditarmos que uma razoável parte das pessoas possa pelo menos buscar uma 

sabedoria de vida, a fim de viver uma existência menos dolorosa, busca esta que não 

nos dá garantias de sucesso. A diferença é que o sábio formula máximas adequadas para 

si mesmo e o homem que simplesmente busca a sabedoria geralmente segue máximas 

alheias. 

Ao pensarmos numa tipologia dos caracteres humanos em Schopenhauer, 

lembraremos o exemplo de dois tipos de homem: 1) o homem demasiadamente egoísta, 

insatisfeito, que busca acúmulo de prazeres; 2) o homem santo compassivo que deseja o 

menos possível para não contribuir com o sofrimento dos outros seres. Para nós, o sábio 

estaria entre o homem comum e o santo, possuindo dessa maneira egoísmo natural e 

compaixão.  

Sobre a possibilidade de haver em um homem egoísmo e compaixão, 

Schopenhauer considera: 

 

Nesse sentido, por exemplo, para que a proporção existente num dado 

homem entre egoísmo e compaixão possa entrar em cena, não é suficiente 

que possua riqueza e veja a miséria alheia: também tem de saber o que é 

permitido fazer com a riqueza, tanto para si quanto para os outros; ademais 

não apenas tem de ser apresentado ao sofrimento alheio, mas também tem de 

ter experimentado o que é o sofrimento, bem como o prazer 

(SCHOPENHAUER, 2005, p. 382). 

 

O caráter adquirido e a sabedoria no agir do sábio reúnem egoísmo e compaixão, 

expressando serenidade no trato deste homem para consigo, na busca de conservação 

pessoal, e para com os outros seres, na medida em que não faz parte de sua conduta 

infringir sofrimento demasiado sobre os outros fenômenos para a conquista dos próprios 

interesses. 

Alguém poderia alegar que o sábio em Schopenhauer seria apenas egoísta, no 

entanto, questionamos: Não seriam os Aforismos de Schopenhauer escritos marcados 
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pela compaixão? Acreditamos que sim, pois o filósofo sabia que nem todos possuem 

condições de construir para si máximas que orientem uma existência menos infeliz. 

Assim, por compaixão, deixou a sua sabedoria prática para o mundo em um texto que o 

tornou célebre na Europa, sendo esta mais uma evidência da carência dos homens e do 

consequente desejo por orientações que tornem suas vidas mais ordenadas e até mesmo 

felizes no sentido relativo. 

Não obstante, o caráter adquirido construído pelo conhecimento bem mais 

acabado sobre a nossa individualidade pode nos ajudar a construir uma sabedoria de 

vida que nos oriente em um mundo marcado pelo sofrimento. Apesar do pessimismo 

presente na teoria do Mundo, Schopenhauer nos oferece nos seus últimos anos de vida 

os Aforismos, que nos sugerem que façamos de conta que viver vale a pena. Isso nos 

mostra que o grande teórico do pessimismo acreditava particularmente que poderíamos 

extrair algo de bom e agradável da existência se conseguíssemos ser nós mesmos. 
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CAPÍTULO TERCEIRO 

O homem e a morte na filosofia de Schopenhauer 

  

            

 

Schopenhauer, certa feita, chegou a mencionar “que a morte é o gênio 

inspirador, a musa da filosofia... Sem ela, dificilmente ter-se-ia filosofado”. Quando 

pensamos que a nossa existência é finita e que da mesma forma que um dia nascemos 

haverá um dia em que iremos morrer, um certo medo pelo fim nos assombra. Sabemos 

que a vida não é algo sempre muito agradável, no entanto no íntimo de cada ser humano 

há um ímpeto por viver, que a razão nos esclarece que não poderá ser para sempre 

saciado, e isso nos assusta. A filosofia de Schopenhauer ajuda a compreender qual seria 

a origem do temor à morte e em que medida o esclarecimento sobre o real sentido da 

vida poderia nos ajudar a viver e a morrer de uma forma mais serena. 

             O filósofo, ao tratar do problema da morte, chegou à conclusão de que, se 

analisarmos racionalmente os motivos que nos levam a temê-la, concluiremos que eles 

são injustificáveis. Ele reconhece o valor secundário da razão que, em sua filosofia, é 

considerada uma faculdade de conceitos submetida ao querer. Essa faculdade distingue 

o ser humano dos demais porque o homem tem consciência, na unidade de sua 

existência, em duas perspectivas, como fenômeno (o mundo objetivo) e como vontade 

(a realidade metafísica). Schopenhauer defende que somos todos Vontade, a coisa-em-si 

originária e soberana que não é causa do mundo. Em sua filosofia, essencialmente os 

entes fenomênicos são todos manifestação da Vontade em graus diferentes, o que em 

parte tira a dignidade do homem, que, por ser dotado de razão, acreditou por muito 

tempo ser completamente superior às outras espécies, quando, na verdade, 

essencialmente o ímpeto que lhe anima é o mesmo que anima a pedra, variando apenas 

o grau e o querer conhecer da Vontade presente no homem. 

Schopenhauer, na seção 22° do primeiro tomo do Mundo, nos esclarece sobre a 

relação do querer conhecer da Vontade com os seus graus de manifestação quando 

declara:  

 

No entanto, até agora ninguém reconheceu a identidade da essência de cada 

força que se empenha e faz efeito na natureza com a vontade, e, por 

conseguinte, os múltiplos fenômenos variados, que são somente espécies 

diversas do mesmo gênero, não foram considerados como tal, mas como 

heterogêneos; com isso, palavra alguma poderia ser adequada a designar o 
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conceito desse gênero. Eu, por conseguinte, nomeio o gênero de acordo com 

sua espécie mais distinta e perfeita, cujo conhecimento imediato está mais 

próximo de nós, conduzindo-nos ao conhecimento mediato de todas as 

outras. Em consequência, estaria sempre numa renovada incompreensão 

quem não fosse capaz de levar a bom termo a aqui exigida ampliação do 

conceito de VONTADE, entendendo por esta palavra tão somente a espécie 

designada até agora pelo termo, acompanhada de conhecimento segundo 

motivos, e motivos abstratos, logo, exteriorizando-se a si mesma sob a 

condução da faculdade racional que, como foi dito, é apenas o fenômeno 

mais nítido da Vontade (SCHOPENHAUER, 2005, p. 169-170).  

 

A diferença é que a vontade de conhecer, quando se objetiva no corpo animal, 

forma uma estrutura fisiológica denominada cérebro, sede da faculdade de razão 

encontrável no humano, responsável pelos conceitos e representações abstratas em 

geral. Por outro lado, no homem, como em outros animais, existem estruturas internas 

da sensibilidade que são tempo e espaço. Essas estruturas implicam o conhecimento da 

causalidade, que, permeando a relação entre os objetos, nos faz perceber, representar 

ligações entre os fenômenos. Nisso consiste a intuição, produto do entendimento pré-

reflexivo que é a forma primeira de conhecermos.  

Schopenhauer afirma, de acordo com o conhecimento científico da época, que, 

quando completamos sete anos de idade, temos o nosso aparato cognitivo formado; se a 

criança nessa idade possui uma condição saudável, já lhe é possível formular muitas 

questões sobre a vida. O mundo objetivo já não parece autoexplicativo, possuímos o 

sentimento de que há algo velado no mundo que não nos foi mostrado e isso nos deixa 

extremamente intrigados: Como pode algo ser tão próximo e ser ao mesmo tempo tão 

estranho? Assim nos sentimentos em relação à vida e ao mundo e buscamos alguma 

compreensão filosófica da realidade que apazigue a angústia provocada por tantas 

incertezas.   

A morte teve fundamental importância para Schopenhauer, semelhante à grande 

descoberta que a razão nos proporcionou de que somos finitos. De acordo com o 

pensador alemão, ter em mente tal problemática nos faria possivelmente repensar sobre 

os esforços hercúleos que empreendemos nesta vida por justamente não termos clareza 

de consciência sobre o seu modesto valor.  

Vivemos na ânsia de satisfazer os desejos mais egoístas para, no final da 

existência, no leito de morte, murmurarmos pelo tempo gasto em coisas que a princípio 

nos deram algum prazer, mas depois repercutiram em sofrimentos bem maiores que os 

ganhos. Ter consciência de que a morte é o horizonte que nos espera talvez nos ajude a 

administrar os nossos desejos no presente, o que nos pode poupar de muitos infortúnios 
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e nos ajudar a manter uma melhor qualidade de vida. Por outro lado, a morte no mundo 

fenomênico é uma necessidade para a conservação da Vontade na Natureza, que se 

expressa no equilíbrio da Natureza. Com a morte, a Vontade descarta os indivíduos que 

não têm mais condições de procriar e com isto dá continuidade à proliferação da 

espécie, mais importante que o indivíduo
23

.  

 

 

I. Considerações sobre os limites da ciência  

 

Pretendemos apresentar as considerações de Schopenhauer sobre os limites da 

ciência, que confia plenamente na faculdade de razão e tenta explicar a origem dos 

acontecimentos embasada na causalidade. Paralelamente mostraremos a diferença entre 

ciência e filosofia como Metafísica. Utilizaremos vários textos, mas a base de nossa 

discussão será a seção 15° do primeiro tomo do Mundo.  

O estranhamento em relação ao mundo e seus acontecimentos é algo próprio da 

filosofia, que problematiza e questiona até as coisas que aparentam possuir as relações 

mais óbvias, mediadas pelo princípio de razão ou causalidade que a ciência utiliza para 

explicar os fenômenos, mas que não satisfazem à filosofia. Schopenhauer nos esclarece 

que o conteúdo do princípio de razão é certo, mas inexplicável. Esse princípio indica a 

forma geral de todas as nossas representações e conhecimentos (SCHOPENHAUER, 

2005, p. 127).     

Apesar de Schopenhauer dialogar com a ciência do seu tempo como uma das 

formas de realizar alguma consideração sobre a realidade, ele vai apontar que há 

limitação no método científico que realiza análises sobre o fenômeno, partindo do 

menos conhecido para o mais conhecido. Para o pensador, o equívoco consiste em se 

usar apenas as aparências para explicar outras aparências, o que faz os cientistas 

julgarem qualquer acontecimento como algo natural e perfeitamente compreensível pela 

razão. 

Schopenhauer nos explica o porquê da filosofia enquanto Metafísica não se dar 

por satisfeita pelo método de explicação científico: 

 

                                                           
23

 Esse tema se encontra no segundo tomo do Mundo, especificamente no capítulo 44, intitulado 

“Metafísica do amor sexual”. 
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A FILOSOFIA tem como peculiaridade o fato de nada nela ser tomado como 

pressuposto, mas tudo lhe é em igual medida estranho e problemático, não 

apenas as relações dos fenômenos, mas também eles mesmos, sim, o próprio 

princípio de razão, ao qual as outras ciências se contentam em remeter todas 

as coisas. Na filosofia, nada seria ganho com tal remissão, já que cada 

membro de uma série é tão estranho para ela quantos os demais. Além disso, 

esse tipo mesmo de concatenação lhe é tão problemático quanto aquilo que é 

ligado por ele; tão problemático após a ligação, quanto antes dela. Pois, como 

mostrado, mesmo o que as ciências pressupõem como fundamento e limite de 

suas explanações é justamente o verdadeiro problema da filosofia, que, 

consequentemente, principia lá onde as ciências se detêm 

(SCHOPENHAUER, 2005, p. 136).    

 

Não queremos com isso menosprezar o grande valor da ciência e dos seus 

investigadores, mas Schopenhauer nos diz que quanto menos enigmática a existência 

parece a um homem, menor é sua capacidade intelectual, isto porque eles ainda seguem 

o modelo da razão como faculdade soberana, estando cegos por preconceito para 

reconhecer os seus limites. Geralmente esse tipo de assertiva é utilizada para indivíduos 

de intelecto obtuso que não tiveram o devido preparo cognitivo assegurado por alguma 

formação ou por possuírem uma má compleição física do cérebro que os impede de 

realizar abstrações mais elaboradas. Aqui percebemos que tanto o homem abaixo da 

média intelectual quanto aquele que possui uma elevada formação científica podem, 

mesmo diante da disparidade intelectual, julgar a realidade como algo banal e 

autoexplicativo.  

A razão é também a origem da ilusão de nossa liberdade empírica e seus limites 

não nos deixam perceber que somos fenômenos determinados da Vontade, essa sim 

livre, a tal ponto que acreditamos que somos capazes de quase tudo, até mesmo da 

imortalidade. A ilusão de nossa liberdade explica todas as atitudes egoístas que 

perpetuam o sofrimento ‒ não só nosso, mas de toda coletividade.  

No escrito de Schopenhauer denominado Sur la religion (Sobre a religião) que é 

um ensaio retirado dos Parerga e Paralipomena, de (1851), na apresentação da obra,   

Osier (2010, p. 28-29) nos chama a atenção sobre o problema da ilusão de sermos livres 

quando diz: 

 

A liberdade empírica da vontade, insiste Schopenhauer, é uma ilusão que 

engendra o egoísmo e a violência, consequência da existência da razão no 

homem: esta, como sabemos, permite a decisão e escolha que se tornam o 

campo no qual os motivos entram em luta. A maldade, extremidade moral da 

individuação, é o resultado dessa consciência ilusória da liberdade que se diz, 

precisamente, individual. Este confronto se expõe no espetáculo da história, 

em proporções correspondentes ao grau de afirmação da vontade de seus 

atores. 
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Schopenhauer aponta que a razão como uma faculdade de conceitos é 

manifestação da vontade de conhecer, que nos ajuda a tecer considerações sobre a 

existência e a realidade do mundo. A razão nos dota de uma disposição filosófica que 

em sua matriz se origina no espanto, que possui direta ligação com a necessidade 

metafísica humana. Nosso estranhamento é suscitado pela observação do mundo, no 

qual o sofrimento parece ser algo comum à vida de todos os homens.  

 Como sabemos, apesar de nós homens termos por base a identidade com a 

espécie, somos objetivações singulares desse querer, o qual produz determinados modos 

de ser que lidam com a vida de uma forma muito própria. Daí a existência do homem 

comum, do gênio, do santo e do sábio. Todavia, independentemente de sua 

expressividade ampla ou diminuta, o incômodo que teve Schopenhauer perante os males 

que testemunhou no mundo em suas viagens nos aflige em algum momento da vida, 

revelando a comum necessidade metafísica que possuímos, um íntimo desejo de 

encontrar uma resposta lógica para a razão de ser do sofrimento e da morte.    

    Schopenhauer tenta encontrar, durante longos períodos de introspecção, 

compreendendo a si mesmo a partir de sua relação corpórea e finita com o mundo, uma 

justificativa que aponte a razão de ser da morte na própria vida e não para além dela. A 

consciência da morte nos ajuda a pensar sobre a brevidade da vida e a fragilidade do 

“eu” temporal. 

  Para o filósofo, se fôssemos corporalmente imortais tudo se tornaria tedioso, 

tendo em vista que teríamos tempo de sobra para as problematizações e assim elas 

seriam adiadas, apesar de nos parecer pouco provável que elas existiriam. Em 

contrapartida, a nossa imortalidade fenomênica talvez nos fizesse indiferentes em 

relação à própria existência, tornando a vida algo obsoleto que não poderíamos 

abandonar mesmo se quiséssemos.  

O problema é que, para o filósofo, querer perpetuar a vida dos indivíduos seria 

desejar a continuidade de um grave erro, que é o querer viver da Vontade e nisso reside 

o nosso sofrimento. Tendo relação direta com esse erro, a história registrou o quanto 

cruel é o homem que egoisticamente toma pelo limite de sua razão a sua vida como 

ponto de referência superior, agindo em prol dos seus interesses e desconsiderando a 

importância alheia, vendo o outro como objeto e meio de afirmação ou negação do seu 

querer. Apesar disso, tratando-se do egoísmo prático, registrado na seção 19 do primeiro 

tomo do Mundo, o homem age inconscientemente, pois o ímpeto que o move é pura 

manifestação da Vontade, sua afirmação. De acordo com o filósofo, se pudéssemos 
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racionalmente ter ponderado sobre as lutas da existência antes do nascimento, 

desejaríamos não ter nascido.  

 

 

II. Morte e a necessidade metafísica 

 

Neste subitem pretendemos investigar se o homem possui uma necessidade 

metafísica ‒ já que não encontramos de forma autoexplicativa na realidade do mundo 

fenomênico ‒ enquanto uma busca contínua por responder questões como: Qual é o 

sentido da vida? Por que morremos? O texto base para nossa discussão será o capítulo 

17, intitulado a “Necessidade metafísica humana”, do tomo II do Mundo como vontade 

e representação (1844). 

Antes de prosseguirmos, gostaríamos de reproduzir o conceito de metafísica do 

filósofo que nos irá acompanhar nessa discussão:  

 

Por metafísica entendo todo assim chamado conhecimento que vai mais além 

da possibilidade da experiência, logo, mais além da natureza, ou aparência 

dada das coisas, para fornecer um clareamento sobre aquilo através do que, 

em um outro sentido, estaríamos condicionados; ou, para falar em termos 

populares, sobre aquilo que se esconde atrás da natureza e a torna possível 

(SCHOPENHAUER, 2015, p. 200). 

 

Schopenhauer pensa que o espanto ou estranhamento do ser humano em relação 

à natureza do mundo deu origem a dois tipos de Metafísica. Em primeiro lugar, a 

metafísica religiosa, divulgada por profetas que tiveram revelações divinas explanadas 

em alegorias que atendem grande parte da humanidade. Ela oferece explicações para o 

sofrimento do mundo, tendo por objetivo consolar as misérias humanas numa promessa 

de satisfação além dessa vida. Assim, a religião renova a esperança dos seus fiéis por 

dias melhores. Schopenhauer esclarece que nesse campo impera o poder da fé, não da 

razão. 

Em segundo lugar, a metafísica filosófica, construída a partir de argumentos 

racionais elaborados por filósofos que tentaram compreender essas questões, tendo por 

objetivo, não consolar, mas compreender esses problemas, o que em alguma medida não 

impossibilita suas teorias de fornecer algum consolo para os seus poucos seguidores, 

devido à filosofia requerer uma acuidade de espírito que poucos homens possuem. 
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Para o filósofo, o ser humano também é um animal, mas se diferencia dos outros 

animais pelo modo como representa e lida com a realidade graças à faculdade de razão. 

Possuímos uma distinção metafísica em relação aos animais, pois vivemos sob a 

influência de conceitos e abstrações no nosso cotidiano: 

 

Já no início de nossa consideração acerca dessa faculdade observamos, em 

termos gerais, como a ação e o comportamento do homem se diferenciam 

bastante da ação e do comportamento animal, e como semelhante diferença 

deve ser vista tão somente como consequência da presença de conceitos 

abstratos na consciência (SCHOPENHAUER, 2005, p. 139). 

 

Schopenhauer aponta que a razão, como uma faculdade de conceitos é 

manifestação da vontade de conhecer, ela nos ajuda a tecer considerações sobre o 

mundo. A razão nos dota de uma disposição filosófica que em sua matriz se origina no 

espanto que possui direta ligação com a necessidade metafísica humana. Esse 

estranhamento é suscitado por nossa observação acerca do mundo e suas manifestações, 

onde o sofrimento parece ser algo comum à vida de todos os homens. 

Sobre o espanto, o filósofo declara:  

 

Mas o espanto dessa “essência íntima da natureza” é tanto mais sério pelo 

fato de aqui pela primeira vez estar com consciência em face da morte e 

também se impõe ao lado da finitude de toda existência, em maior ou menor 

medida, a vaidade de todo esforço (SCHOPENHAUER, 2015, p. 195).    

 

Retomando a ideia dos dois tipos de Metafísica, lembremos que o texto dos 

suplementos defende o nosso desejo de conhecer a nossa essência. Com essa finalidade 

existem dois modos de consideração: a Religião (questão de fé) e a Filosofia (questão 

de persuasão). Consoante Schopenhauer, essas metafísicas tratam de questões que 

superam os limites do fenômeno e buscam decifrar o enigma do mundo e a perduração 

após a morte (SCHOPENHAUER, 2015, p. 196). 

Lidando sobre as diferenças entre religião e filosofia, o pensador nos diz que os 

seguidores das religiões reverenciam seus deuses por interesse, pois têm em mente 

alguma garantia da imortalidade de sua individualidade, uma espécie de troca. No 

entanto, se lhes fosse revelada a impossibilidade da satisfação do seu desejo, 

possivelmente eles abandonariam suas crenças. Por outro lado, se revelado que a 

imortalidade independesse do culto às divindades, do mesmo modo isso diminuiria o 

contingente dos seus fiéis (SCHOPENHAUER, 2015, p.196-197).  
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Apesar da necessidade metafísica que alegamos há pouco ser a base desse desejo 

tácito que possuímos, há uma certa diferença entre ela e a “capacidade metafísica”. As 

religiões partilham dessa necessidade por meio de alegorias que tentam dar respostas 

satisfatórias aos seus seguidores, que, segundo o filósofo, além de serem bem 

numerosas, também não são intelectualmente muito exigentes. Porém, entre elas reside 

grande diferença. Por exemplo, o pensador cita o Corão ou Alcorão, escritura sagrada 

do Islã que, até o seu tempo, satisfazia a necessidade de milhares de pessoas 

(SCHOPENHAUER, 2015, p. 197). Porém, o entusiasmo dessa doutrina em defender o 

desprezo extremo pela morte provocou a desvalorização completa da própria vida, 

assertiva que contemporaneamente pode ser observada na atitude dos radicais “homens- 

bomba”, que, além de se matarem, cometem homicídios em massa.  

Nada obstante, existem religiões que possuem uma capacidade metafísica que, 

embora trabalhando com alegorias, seriam menos enigmáticas por estarem mais 

próximas do surgimento do gênero humano. Para Schopenhauer, um exemplo disso é o 

Bramanismo. Também o Hinduísmo e o Budismo indiano antigo possuem desde os seus 

primórdios práticas espirituais de cultivo da interioridade como uma forma de expressar 

a intuição de que todos somos a manifestação da mesma unidade. 

Acreditamos que isso fez Schopenhauer enxergar alguma proximidade nessas 

religiões com a sua filosofia, no sentido de que nos diz que o mundo é o espelho da 

Vontade que ora se mostra, ora se vela. Mas, diferente de grande parte das religiões, que 

trabalham apenas as questões do “exterior a si”, rituais e cerimonialismos, as doutrinas 

orientais partilham de algo próprio da filosofia, trabalhando as questões do “interior a 

si”. Ou seja, a busca pelo autoconhecimento e o cultivo da nossa relação com a natureza 

nos conduz ao entendimento do modesto valor da vida, sua condição transitória.  

Schopenhauer percebeu uma segunda característica filosófica nas religiões 

orientais: elas dão ênfase à imanência que considera o aqui e agora, a nossa verdadeira 

vida, sem que com isso nos apeguemos à existência. O filósofo dizia que na Índia 

existia uma confiança na morte e um desprezo por ela, acima de tudo 

(SCHOPENHAUER, 2015, p. 556). 

Já a filosofia, ou a doutrina de persuasão, a qual possui um compromisso com a 

busca pela verdade, é estruturada sob um rigor extremamente lógico, o qual exige dos 

seus seguidores uma acuidade de espírito singular e rara, refletindo-se no número 

reduzido dos seus entusiastas. Os filósofos possuem a capacidade de se concentrar por 

horas em um problema e analisá-lo, levando-o mediante a reflexão até as últimas 
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consequências para, assim, assegurar o nível de razoabilidade e solidez desse 

conhecimento.  

Schopenhauer indica a origem do temor à morte mostrando que contra ele a 

razão tem suas ferramentas, mas não é suficiente. Para ele a origem do nosso temor à 

morte é irracional, ou seja, provém da própria Vontade, que impetuosamente se mostra 

no ser humano, insuflando o seu apego à vida.  

Contudo, mesmo com os limites das religiões citados anteriormente, os quais 

impedem de se aproximar da verdade, Schopenhauer não desconsidera o valor das 

doutrinas de fé ao enxergar uma razão de ser para elas, que, em alguma medida, 

confluem na teorização de sua própria filosofia. Para ele, a essência da esperança 

(SCHOPENHAUER, 2015, p. 262), que consola o homem tanto no sofrimento quanto 

no temor à morte, consiste no fato de que o intelecto exalta as características do objeto 

que é a vida quando refletimos sobre o seu valor, isso a fim de acalmar o ímpeto da 

Vontade. Dessa forma, o intelecto age contra sua natureza estrutural para crer que está 

amenizando o ímpeto da Vontade com contramotivos, quando na verdade foi a Vontade 

que decidiu se acalmar e mais uma vez a razão foi enganada ao pensar que estava no 

controle.  

Podemos pensar que o consolo para a morte que as religiões proporcionam ao 

renovar a esperança dos seus fiéis em outra vida é uma artimanha do querer da Vontade 

que impulsiona a razão a criar o artifício metafísico das religiões, o qual abraça a 

maioria das pessoas que dão continuidade à perpetuação da espécie, ou seja, afirmam 

inconscientemente o próprio querer da Vontade. Possivelmente a ausência de esperança 

na vida de pessoas que não possuem a agudeza de espírito para compreender a verdade 

buscada pela filosofia poderia levar a humanidade a um suicídio em massa, visto que 

nem todos estão preparados para assumir uma possibilidade interpretativa de mundo que 

nos diz o quão trágica e incompleta é a existência desprovida de finalidade para além 

dela mesma. 

 

 

III. A crítica à visão materialista sobre a morte 

 

De acordo com a seção 24 do primeiro tomo do Mundo, Schopenhauer afirma 

que o materialismo não se sustenta, tendo em vista que não existe “a matéria” como 

uma essência ou princípio da realidade que seria puramente mecânica e independente do 



60 
 

sujeito. O conceito de matéria, para o filósofo, surge no intelecto por abstração, tendo o 

mesmo valor da casualidade, mas no mundo fenomênico ela é a objetidade
24

 ou 

substrato universal da Vontade em movimento que afeta externamente o indivíduo.  

Em termos de materialismo
25

, na época de Schopenhauer, vigoravam no 

ocidente Europeu duas concepções de morte (SCHOPENHAUER, 2015, p. 556). Uma 

defendia a aniquilação absoluta tanto do corpo quanto do espírito, não restando assim 

nada após a morte. A segunda noção defendia que seríamos imortais em carne e osso. O 

filósofo considerava essas teorias equivocadas por postularem ambas que a matéria era 

o início e o fim de tudo, ou seja, que a verdade habita o fenômeno aparente, ignorando a 

tessitura de alguma consideração sobre a essência ou Vontade. Para Schopenhauer os 

materialistas ignoravam o olhar metafísico superior à argumentação meramente física 

ou científica, detentora de limitações que restringiam a visão da totalidade.  

O pensador alega que quando o senso comum se refere à ideia da aniquilação 

individual julga encontrar na justificativa do “não-ser” a razão de nosso temor à morte. 

Nada obstante, o filósofo acrescenta que tal suposição é inválida, pois, de acordo com a 

lógica, deveríamos também temer quando ainda não éramos (SCHOPENHAUER, 2015, 

p. 559). Ele afirma isso porque, segundo a sua filosofia, voltaremos para o nada, que o 

intelecto humano, sendo finito, não possui condições de utilizar a linguagem para 

compreender nem o antes do nascimento nem o depois da morte.  

O filósofo descreve que, a partir de um ponto de vista empírico, a consciência 

natural nos diz que o homem teme a morte mais do que qualquer coisa, tanto para si 

quanto para os outros (SCHOPENHAUER, 2015, p. 557).  É nessa fuga em relação à 

morte que o homem comum busca alguma crença que se adeque ao seu entendimento e 

alcance ideias paliativas que amenizem suas dores e temores, tornando a vida um fardo 

mais suportável. 

Encontramos nesse mecanismo de defesa uma finalidade prática de legar algum 

conforto ao nosso egoísmo, o que não tem nenhum compromisso com a busca pela 

verdade, como é próprio à filosofia. O pensador nos informa que a natureza nos diz que 

a morte é um grande mal, pois corresponde à aniquilação. Porém, que tipo de 

                                                           
24

 Conforme a nota de tradução, de Jair Barboza (in SCHOPENHAUER, 2005, p. 156), no original, 

Objektität des Willens. O termo Objektität, neologismo de Schopenhauer, costuma provocar confusão 

entre tradutores, que às vezes o vertem por “objetividade”, termo inadequado, pois faz perder de vista o 

caráter inconsciente de imediatez do ato da vontade, anterior ao seu tornar-se fenômeno consciente na 

intuição do entendimento.     
25

 O materialismo é a teoria que defende que a única causa das coisas é a matéria. 
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aniquilação seria esta? Trata-se de uma aniquilação parcial que dissipa a estrutura 

temporária do “eu” que é formado por nossas experiências ao longo de nossa existência. 

Não obstante, esse medo da morte independe de qualquer conhecimento, apesar 

de o filósofo considerar que, quanto mais consciente for um indivíduo, mais 

melancólico e sofrido é o seu olhar sobre as circunstâncias, entendendo o módico valor 

da vida e por isso não se apegando demasiadamente à sua existência. Outra prova disso 

é que o animal, mesmo não sabendo o que é a morte, a teme (SCHOPENHAUER, 2015, 

p. 557). Esse temor é a manifestação da Vontade de vida ‒ tanto o animal quanto o 

homem são sua manifestação em graus distintos.  

 

 

IV.  Origem do temor à morte 

 

No quarto livro do Mundo, especificamente na seção 54, Schopenhauer analisa a 

questão da morte. O filósofo irá investigar a conotação filosófica dessa questão à luz de 

sua metafísica da vontade, justificando ou explicando ao homem a origem irracional do 

temor à morte. De acordo com o filósofo, só o homem, de forma abstrata, possui a 

certeza de que morrerá e desaparecerá (SCHOPENHAUER, 2005, p. 371). Referindo-se 

ao temor à morte, Schopenhauer coloca a seguinte questão: “O que pode a reflexão 

contra esta tão poderosa voz da natureza?” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 365).  

A tese de Schopenhauer é de que não deveríamos temer a morte devido à nossa 

destruição individual enquanto fenômenos, pois somos a manifestação da Vontade que, 

indestrutível, não é afetada pela morte. A morte destrói apenas o indivíduo, porém o 

impulso do temor à morte é reflexo da Vontade que quer vida, e isto produz no 

fenômeno finito do organismo um sentimento de medo.   

  A superação desse temor pode ocorrer via reflexão não apenas metafísica, mas 

também por uma sabedoria de vida que faz com que cada homem, a partir da 

compreensão daquilo que se é, possa superar os temores que o incomodam 

existencialmente. Frisamos que a filosofia de Schopenhauer, na sua condição de teoria, 

não é um instrumento para um fim, e sim um fim em sim mesma, mas isso não a impede 

de, por consequência, acalmar o temor à morte de um homem, esclarecendo sobre sua 

condição finita, porém ressaltando o valor do presente.   

Sabemos que a sua teoria metafísica não pretende oferecer fórmulas filosóficas 

ou prescrições que ajudem os indivíduos a se tornarem melhores. Essa teoria filosófica é 
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mais uma forma de compreendermos o nascimento e a morte como aspectos da vida 

fenomenal que é essencialmente Vontade.  

As pessoas guiadas pelo senso comum temem a morte graças à carência da 

racionalização sobre o problema. A filosofia de Schopenhauer diz que, se nos 

detivermos racionalmente para analisar teoricamente o porquê do nosso temor, 

notaremos que filosoficamente o medo de morrer, na perspectiva do fenômeno, não 

possui justificativa. 

Sabemos que o fenômeno do corpo humano, da mesma forma que aparece, é 

destinado a desaparecer; assim, nascimento e morte são aspectos da própria vida, 

manifestação da Vontade. Já a existência subjetiva cessa enquanto fenômeno quando 

ocorre a morte cerebral. O indivíduo sujeito do conhecer é dotado de um corpo que é 

uma aparição única e particular da Vontade, e devido a sua singularidade conjecturamos 

que pelo querer insondável da Vontade possa existir poucos indivíduos que, segundo o 

modo de vida sábio, não temam a morte independente de terem ou não lido, por 

exemplo, a obra de Schopenhauer, já que faz parte da expressão do querer desses seletos 

homens ou mulheres não temerem a morte ao viver focados no instante.    

O filósofo nos diz que a maioria dos homens enxerga a morte como algo distante 

e por isso não se encontra a princípio exorbitantemente preocupada a este respeito, 

acreditando numa teoria da imortalidade individual. Para o pensador, muitos são os 

dogmas que defendem a continuidade da vida espiritual após a morte do corpo físico e, 

por mais que faltem provas a corroborar com essas teorias transcendentes, graças à 

necessidade metafísica do ser humano, elas não deixam de ter fieis.  

A consolação religiosa se embasa em um além de fartura e alegria, já que o 

presente está repleto de miséria e sofrimento. O filósofo constata que esse tipo de 

pensamento corrobora apenas com a ideia de que esse não é o melhor dos mundos
26

. Por 

isso, o homem, na condição de animal metafísico, idealiza possíveis soluções que o 

façam viver o presente de forma menos dolorosa. Todo o temor que abordamos até 

agora não pode provir da razão ou do conhecimento; no entanto, podemos identificar no 

apego à vida a própria manifestação do ímpeto pela existência que se encontra em cada 

indivíduo. Com isso, o querer viver presente no corpo do próprio homem sujeito à 

                                                           
26

 Schopenhauer discorda da concepção otimista de mundo do matemático e filósofo Gottfried Wilhelm 

Leibniz (1646-1716). Em resumo, Leibniz, no seu texto Princípios da Monadologia  (1714), defende que 

Deus, entre todos os mundos possíveis que se apresentaram a ele, escolheu o nosso. Por isso tudo que 

acontece em nosso mundo possui uma razão positiva de ser. 
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transformação material e destinado à morte não possui medo algum; todavia, a parte 

imortal resiste contra o enfraquecimento do corpo, o qual geralmente não possui mais 

condições de expressar a Vontade. Esse conflito interno entre o atemporal e o finito se 

reflete no apego à vida e, consequentemente, no temor à morte.  

O filósofo, na seção 57 do primeiro tomo do Mundo, reconhece a origem do 

nosso apego à vida, mas o medo de morrer parece ser um mecanismo de defesa do 

fenômeno que é reflexo do querer viver, buscando se afirmar na luta pelo existir. O 

seguinte trecho deixa isso bem claro: 

 

A vida da maioria das pessoas é tão somente uma luta constante por essa 

existência mesma, com a certeza de ao fim serem derrotadas. O que as faz, 

por tanto tempo, travar essa luta árdua não é tanto amor à vida, mas sim 

temor à morte, que, todavia, coloca-se inarredável no pano de fundo, e a cada 

instante ameaça entrar em cena. ‒ A vida mesma é um mar cheio de escolhos 

e arrecifes, evitados pelo homem com grande precaução e cuidado, embora 

saiba que, por mais que seu empenho e arte o leve a se desviar com sucesso 

deles, ainda assim, a cada avanço, aproxima-se do total, inevitável, 

irremediável naufrágio, sim até mesmo navega direto para ele, ou seja, para a 

morte. Esta é o destino final da custosa viagem e, para ele, pior que todos os 

escolhos que evitou (SCHOPENHAUER, 2005, p. 403).    

 

De acordo com o pensador, se tirarmos alguns instantes do dia para ponderarmos 

sobre a dinâmica contínua da natureza que se renova, notaremos o quanto infundado é o 

medo do homem pelo seu fim subjetivo. Todavia, os seres humanos, por não 

entenderem o querer originário e ainda serem dotados de uma necessidade metafísica, 

criam especulações que lhes agradam e consolam como a teoria da imortalidade da alma 

que, graças à tradição filosófica dos pensadores cristãos, conferiu a esta a sede da razão, 

o que Arthur Schopenhauer caracterizou de “erro fundamental” (SCHOPENHAUER, 

2015, p. 240). Este erro colocou por muito tempo o querer a serviço da razão, mas, em 

seu pensamento, Schopenhauer realizou a inversão, colocando a Vontade como o núcleo 

e a razão caracterizada como secundária e instrumental por ser responsável pela 

elaboração de conceitos abstratos. A Vontade, sendo imperecível, e a razão, perecível 

devido ao fato de ser produto fisiológico do cérebro, o órgão que representa a 

manifestação ou objetivação do querer conhecer da Vontade que se mostra nessas 

condições no mundo objetivo, mas que com a finitude do corpo físico vem a perecer do 

mesmo modo que a individualidade. 

Nesse ímpeto por querer viver da Vontade brota a raiz originária e inconsciente 

do nosso desejo pela imortalidade e, por conseguinte, do temor à morte.  Devido às suas 

limitações, a razão não consegue compreender a origem do seu medo e assim forja 
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conceitos e teorias que defendem a continuidade da alma ou da consciência para aplacar 

o nosso temor à morte. Entretanto, essas conjecturas sobre a imortalidade do sujeito só 

seriam comprovadas se houvesse a garantia da conservação do corpo como objeto 

imediato do conhecimento, tanto interno (sujeito) quanto externo (objeto). Sem a 

presença do corpo, apenas o núcleo do nosso querer permanece imutável, se afirmando, 

não sabemos até quando, no mundo fenomênico. 

Schopenhauer, sobre o valor da existência do indivíduo como fenômeno, nos 

diz: “só como fenômeno alguém é transitório; ao contrário, como coisa-em-si, e 

destituída de tempo, portanto sem fim” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 366-367). Essa 

ideia de que não existimos enquanto indivíduos para sempre talvez possa nos conferir a 

noção de que o único valor e sentido da vida seja o próprio viver e que empreender 

grandes esforços que tragam mais sofrimento do que o comum é extremamente inútil. 

Dessa forma, se iremos desejar algo, então que desejemos coisas possíveis, agradáveis 

ao nosso bem-estar e que tornem suportável a estadia nesse mundo de dor.  

Nada obstante, sabemos que Schopenhauer é influenciado pelas escrituras 

védicas, precisamente os “Upanixades
27

”, que tratam da unidade essencial presente em 

todas as manifestações da natureza. Para Schopenhauer, essa unidade é uma das 

características da Vontade. O pensamento oriental das escrituras védicas expressa uma 

relação amistosa com a morte, e isso é extremamente diferente do trato habitual do 

homem comum no ocidente. Podemos verificar que facilmente as pessoas aceitam a 

vida sem muita resistência, mas quase ninguém enxerga com a mesma espontaneidade a 

aproximação da morte. Pelo contrário, o que existe são múltiplos subterfúgios teóricos 

para fugir de algum modo da morte e, nessa fuga, a maioria das pessoas acredita que, 

por estarem se distanciando dela, temem menos o fim. De acordo com o filósofo
28

, o 

homem poderia reconhecer a morte por aquilo que ela é, ou seja, o fim temporal de toda 

a realidade do fenômeno particular do corpo humano. 

 

 

 

                                                           
27

 Os Upanixades são parte das escrituras (Shruti) hindus, que discutem principalmente meditação e 

filosofia, e são considerados pela maioria das escolas do hinduísmo como instruções religiosas. Contêm 

também transcrições de vários debates espirituais, e 12 de seus 123 livros são considerados básicos para 

todos os hinduístas. 
28

 Pois, pelo tempo em que seu conhecimento dirigia-se à vida enquanto tal, era apto a reconhecer a 

imortalidade; contudo, quando a morte lhe aparece diante dos olhos, conhece-a como aquilo que é, ou 

seja, o fim, no tempo, do fenômeno temporal particular (SCHOPENHAUER, 2005, p. 367).   
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V. Relação entre egoísmo e temor à morte  

  

De acordo com Schopenhauer, somos seres egoístas graças à manifestação do 

querer viver em um organismo singular determinado pela Vontade, dotado de um 

intelecto que se representa como um “eu” se afirmando em detrimento de outras 

vontades que não são vistas por nós como sujeitos e sim como objetos que podem 

mediar ou atrapalhar a satisfação dos nossos desejos, repercutindo em prazer ou dor. 

Representamos o mundo a partir de nós mesmos e é por isso que tratamos os outros 

como meios e não como fins em si mesmos. Nesse ponto, inconscientemente ignoramos 

que o outro também é Vontade manifesta semelhante a nós.  

Na leitura de Brum, o egoísmo na filosofia de Schopenhauer é a fonte de toda 

injustiça e maldade que existe em nosso mundo: “mas ele é o princípio, a fonte mesmo 

do que Schopenhauer denomina a maldade. A simples ação de viver, segundo 

Schopenhauer, prepara a maldade. Afirmar seu apego ao corpo, ou afirmar sua vontade, 

já é isolar-se dos outros, participar da ilusão da individuação” (BRUM, 1998, p. 43).   

A nossa indiferença em relação aos outros não ocorre por livre deliberação, mas 

é uma manifestação inconsciente da Vontade livre que se afirma nos fenômenos 

determinados. Schopenhauer enxergava o mundo como um campo de batalha e tomou 

emprestado de Thomas Hobbes (1588-1679) a máxima de que “o homem é o lobo do 

homem” (homo homini lupus), sentença que está no Leviatã (1651), mas que foi 

extraída pelo filósofo inglês da obra Asinaria, de Plauto (c. 250- c. 180), dramaturgo 

romano.  

Consoante o pensador, o egoísmo exacerbado do homem é o responsável pelas 

representações equivocadas que sustentam a imortalidade da subjetividade, e superar 

este tipo de ilusão é imprescindível para compreendermos filosoficamente a 

naturalidade da geração e da corrupção do indivíduo. No seu sentido teórico, a filosofia 

fundamenta a estrutura do pensamento e podemos, com o exercício do filosofar, 

desenvolver capacidades reflexivas que nos ajudem a amenizar temores que não passam 

de opiniões vazias difundidas pelo senso comum como o já citado temor à morte. 

O desejo pela imortalidade do indivíduo é na verdade mais uma abstração que 

também pode ser um artifício da Vontade para que ele não abra mão do seu existir antes 

de legar ao mundo filhos que deem, semelhante a ele, alguma contribuição à 
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perpetuação da espécie
29

. A espécie é uma Ideia mais importante que o indivíduo e é por 

isso que seu grau de realidade é fixo e inalterável, tendo em vista que só as Ideias são 

em si por excelência, ou seja, por decisão da Vontade possuem uma realidade fixa.  

Podemos observar que morrer é mais um fato natural da vida semelhante a 

nascer, e que por isso, se abstrairmos filosoficamente do próprio livro da vida no aqui e 

agora, teremos condições de entender a estrutura de pensamento do homem sem temor, 

que vive o presente de forma serena por entender a natureza transitória da existência. 

Entendemos que, para Schopenhauer, a morte não passa de um fato necessário 

ao equilíbrio da Vontade manifesta no mundo. No caso do homem, trata-se da 

destruição da subjetividade que é produto do seu “eu” corpóreo. Todavia, a nossa 

verdadeira essência, a Vontade, permanece livre e intocada. O querer viver exige 

satisfação do corpo limitado e produz sofrimento na debilidade do fenômeno, 

sofrimento que só termina após o último suspiro. 

 

 

VI. A sabedoria para a morte  

 

Nesse subitem pretendemos colocar em diálogo a teoria do Mundo sobre a morte 

com as reflexões dos Aforismos, mostrando o porquê de não temermos a morte e a sua 

ligação com a sabedoria enquanto prática de vida.  

A questão da morte em Schopenhauer possui íntima ligação com o sofrimento 

humano e corrobora com a observação do pensador que nos mostrou que viver é 

sinônimo de sofrer. Esse sofrimento é fruto de um esforço para suprir uma carência 

insaciável que está na raiz da essência do mundo, a Vontade. A filosofia do Mundo nos 

aponta que, inevitavelmente, seremos, enquanto indivíduos, aniquilados com a morte. O 

pessimismo do filósofo evidencia o caráter trágico de seus pensamentos, tendo em vista 

que, enquanto fenômenos, estamos fadados e determinados à finitude. Porém, o que 

fazer enquanto não chegamos ao nosso fim? 

Os Aforismos de Schopenhauer explanam sobre um modo de vida focado no 

presente, tentando tornar a existência um acontecimento menos infeliz, doloroso. Para 

isso, não sustentar pensamentos sobre a nossa morte é uma medida importante para a 

saúde emocional e física. Ao não investirmos em reflexões sobre coisas que extrapolam 
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 Esse argumento está amplamente desenvolvido no 2° tomo do Mundo, especificamente no capítulo 44 

intitulado Metafísica do amor sexual (Metaphysik der Geschlechtsliebe). 
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o limite do nosso entendimento, conseguimos sustentar, mesmo com limitações, uma 

postura serena diante da vida.  

A indiferença diante das coisas que fogem ao nosso domínio proporciona o gozo 

de uma existência que não é, ao menos, acometida com frequência pela angústia e 

desespero do homem que, pela imaginação, cria e alimenta seus próprios temores. 

Como antídoto contra isso, o sábio formula máximas que orientem seu percurso pela 

vida, mas que em alguma medida podem ajudar outros homens que estejam com 

dificuldade a gerir suas próprias existências.  

Na verdade, o que tememos na morte é a destruição do corpo que media nossas 

relações com o mundo. O corpo é expressão da afirmação da Vontade no mundo 

objetivo. Entretanto, devido às suas limitações estruturais de tempo e espaço, não 

comporta o ímpeto da Vontade que continuamente se afirma e se nega, tornando 

perecível cada fenômeno.  O eu subjetivo, dotado de uma historicidade, deixa de existir 

retornando para o nada, independente dos feitos que tenha realizado. 

O pensador defende que quando alguém morre perde a consciência, já que o 

cérebro, enquanto órgão sede do intelecto e responsável pela representação, não mais 

desempenha sua atividade. Com isso, o indivíduo deixa de existir não podendo assim 

ser alvo de dor e prazer que são modulações do querer da vontade objetivada no corpo 

(SCHOPENHAUER, 2015, p. 561).  

O temor à morte assusta todo ser vivente, ainda que ele compreenda que com ela 

percamos a consciência dos sentidos que captam as sensações do prazer enquanto 

afirmação do querer e da dor como negação do querer. Por isso, com a morte cerebral, 

não há mais bem ou mal, já que estas são categorias que afligem a existência do 

indivíduo consciente de sua relação junto às coisas ou entes no mundo. 

De acordo com o filósofo: 

 

Em conformidade com o dito, o que nos torna a morte tão temível não é tanto 

o fim da vida, pois isto não pode parecer a ninguém como particularmente 

digno de receio; mas antes a destruição do organismo: propriamente dizendo, 

porque este é a Vontade de vida mesma que se expõe como corpo. Essa 

destruição, contudo, nós a sentimos realmente apenas nos males da doença, 

ou da idade: ao contrário, a morte mesma consiste para o SUJEITO apenas no 

momento em que a consciência desaparece, na medida em que cessa a 

atividade do cérebro (SCHOPENHAUER, 2015, p. 561).        

 

Esse querer viver nos caracteriza como seres insaciáveis e é uma das razões de 

não admitirmos a nossa finitude individual, repercutindo na aspiração da humanidade a 
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uma imortalidade que aparece nas mais variadas culturas. Schopenhauer não nega que 

de fato há em nós algo que perdura após a desagregação corpórea. O que perdura é a 

Vontade que estava manifesta como corpo, insuflando seus movimentos.  

Para o filósofo, esse retorno ao nada não deveria nos assustar por uma razão 

muito simples: Se não temíamos o nascer, por que devemos temer o morrer? Essa 

clareza sobre os limites da existência e de conseguir gerir um problema tão antigo 

quanto o temor à morte, mas que ainda inquieta o gênero humano, não é para todos. O 

sábio, durante toda uma vida pautada no cultivo do seu espírito, alcança no 

autoconhecimento a liberdade
30

 no desapego em relação às coisas exteriores.  

Schopenhauer já apontava formas de tomarmos consciência de nossa existência 

mediante o cultivo de si:  

 

Existem de fato duas maneiras opostas de se tornar consciente de sua própria 

existência: em primeiro lugar, numa intuição empírica, como se representa do 

exterior, como um infimamente pequeno, em um mundo ilimitado conforme 

ao tempo e o espaço, como um entre os milhares de milhões de seres 

humanos a vaguear sobre este planeta por pouco tempo, renovando-se a cada 

trinta anos; em segundo, porém, afundando-se em seu próprio interior, 

adquirindo a consciência de que se constitui o todo no todo e o único ser 

efetivamente real, a se contemplar adicionalmente nos outros e no dado 

exterior, como num espelho (SCHOPENHAUER, 1974, p. 108). 

 

A razão nos permite refletir sobre nossa finitude e em alguma medida amenizar 

o temor irracional à morte, embora seja a Vontade que insufla o apego à vida. Não 

podemos redimir completamente esse temor: é preciso lembrar que a razão representa 

pela imaginação o que nos espera após morte e isso também é possível graças aos seus 

limites.  

Não pretendemos com isso negar o valor do medo natural para preservação da 

vida, mas pensamos que o seu descomedimento atrapalha a dinâmica contínua do viver.  

O corpo humano, por ser fenômeno, está em constante transformação enquanto a 

Vontade imutável se afirma. O autoconhecimento proporciona a sabedoria como um 

saber que visa o equilíbrio entre o ímpeto da Vontade e seu fenômeno para a 

manutenção de um corpo saudável. O cuidado com a saúde nos Aforismos é uma das 

condições fundamentais para a jovialidade de ânimo ligada ao conceito de felicidade: 
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 O sábio não é livre por ser um fenômeno determinado, mas dentro dessa determinação, que é um 

mistério da Vontade, ele possui a inclinação de voltar-se para dentro e por consequência ser desapegado 

das coisas exteriores. 
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Disso segue que deveríamos estar empenhados acima de tudo em obter o 

elevado grau de uma saúde plena, da qual a jovialidade brota como uma flor. 

O meio para tal, como se sabe, é evitar todo tipo de excesso e desregramento, 

todos os afetos violentos e desagradáveis, também todo tipo de esforço 

mental grande ou prolongado demais, duas horas diárias de movimentação 

ligeira ao ar livre, muito banho frio, entre outras medidas dietéticas 

semelhantes (SCHOPENHAUER, 2014, p. 20). 

 

Chegamos à conclusão de que a ignorância sobre nós mesmos agrava o apego à 

existência, nos fazendo nutrir falsas crenças que contribuem para o temor à morte 

descomedido. De acordo com a teoria do Mundo e a sabedoria dos Aforismos, a reflexão 

considera o temor à morte uma tolice, sendo um acontecimento que não deveria 

importunar a nossa lida cotidiana repleta de necessidades mais urgentes. Segundo essa 

leitura, devemos investir o tempo cultivando um estilo de vida em que seja prioridade 

tanto o corpo quanto o entendimento. Tem-se por finalidade o gozo de uma saúde no 

sentido mais amplo, referindo-se a um bem-estar patente na harmonia entre o ímpeto 

interno e o movimento externo que propicia a felicidade relativa.    

 

 

VII. O saber que ameniza o apego à vida 

 

 Schopenhauer, nos dois tomos do Mundo, trata de um saber que pode amenizar 

o apego à vida. Ele oferece a sua teoria como um contramotivo ao temor à morte para 

aqueles que possam compreendê-la. Sobre a efetividade desse saber que ameniza o 

nosso apego à vida, o filósofo considera: 

 

O conhecimento, ao contrário, bem longe de ser a origem daquele apego à 

vida, atua em sentido oposto, na medida em que desvela a ausência de valor 

desta e, assim, combate o medo da morte. ‒ Quando o conhecimento vence, e 

por conseguinte o ser humano vai corajoso e sereno de encontro à morte, 

então esse humano é honrado como grandioso e nobre e festejamos o triunfo 

do conhecimento sobre a cega Vontade de vida, que, no entanto, é o núcleo 

do nosso próprio ser (SCHOPENHAUER, 2015, p. 558). 

 

De acordo com o filósofo, se acompanharmos seus argumentos que se 

desenvolvem no capítulo 41 do segundo tomo do Mundo, intitulado “Sobre a morte e 

sua relação com a indestrutibilidade do nosso ser em si”, podemos chegar a quatro 

conclusões fundamentais: 1) a vontade é a essência mais íntima do ser humano; 2) ela é 

em si desprovida de conhecimento, cega; 3) o conhecimento é um instrumento 

originariamente estranho, acrescido à vontade; 4) o conhecimento luta contra a vontade, 
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e o nosso juízo aprova a vitória do conhecimento sobre a vontade (SCHOPENHAUER, 

2015, p. 559). 

O pensador aponta que existem dois tipos de homem: o primeiro utiliza o 

conhecimento para vencer o temor à morte, triunfando sobre o impulso da Vontade de 

vida; já o segundo homem, graças à limitação do seu entendimento, possui um saber 

que apenas aponta para sua finitude, mas sua razão não fornece ferramentas para uma 

compreensão da morte na mesma medida que o primeiro. Para Schopenhauer, enquanto 

o primeiro homem vai sereno e corajoso na direção da morte, o segundo foge dela, 

mostrando o grau do seu apego à vida (SCHOPENHAUER, 2015, p. 558). 

Percebemos que essas limitações são de duas ordens: a primeira é metafísica, ou 

seja, a Vontade quis assim; a segunda é fisiológica, ou seja, o cérebro como sede do 

entendimento e responsável pela representação possui áreas não desenvolvidas ou 

comprometidas que inibem o indivíduo de realizar considerações mais profundas sobre 

a sua existência. Este último vive apenas para satisfação das necessidades fisiológicas, 

tornando-se mais apegado à vida. Sua consciência limitada o faz realizar julgamentos 

equivocados sobre a importância da vida que, para ele, consiste na satisfação 

desenfreada dos gozos sensoriais. Para esse tipo de homem, o cultivo do intelecto e a 

contemplação da beleza natural não importam à sua prática de vida. Ele não entende a 

natureza negativa e transitória do prazer, por isso não administra os seus desejos e vive 

em um esforço constante e inútil para satisfazê-los.   

Pretendemos agora, ao final do terceiro capítulo de nossa dissertação, realizar 

um breve mapeamento sobre os tipos de morte presentes na obra de Schopenhauer, 

especificamente no Mundo e nos Aforismos. Acreditamos que a sua teoria explica as 

variadas expressões da morte, deixando claro que ela se trata de mais uma faceta da vida 

e por isso não devemos temê-la com tanta intensidade.  

 

 

VIII. Pequenas mortes  

 

Schopenhauer no Mundo, precisamente na seção 54, se refere ao sono e à morte 

das células do corpo humano como pequenas mortes, almejando nos esclarecer sobre a 

proximidade da morte como um aspecto da vida.  

No que diz respeito ao sono, o pensador declara: 
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No que concerne à consciência individual ligada ao corpo individual, a 

primeira é diária e por completo interrompida pelo sono. O sono profundo, 

que muitas vezes faz lentamente sua transição para morte, como no caso do 

congelamento, difere dela não pelo presente de sua duração, mas apenas pelo 

futuro, ou seja, em relação ao despertar (SCHOPENHAUER, 2005, p. 361).     

 

Segundo o filósofo, no sono ocorre a interrupção da consciência que 

simultaneamente suspende de forma temporária as nossas representações. Esse 

acontecimento diverge da morte propriamente dita, posto que, no sono existe a 

possibilidade de um despertar individual, enquanto que, na morte, o indivíduo 

desaparece. Para Schopenhauer somos sujeito e objeto concomitantemente, mas, no 

caso do sono, ganhamos unicamente a condição de objeto temporário, já que neste 

instante a morte é um sono em que o indivíduo se esquece. Lefranc (2005, p. 138), 

interpretando Schopenhauer, assevera por sua vez que a morte representa para a espécie 

humana o que é o sono para o indivíduo, comparação que não se reduz ao alcance 

moral, como um atenuante do temor. 

O filósofo pensa que as noções de espécie e indivíduo são manifestações da 

Vontade que se mostra como fenômeno. No entanto, a ideia de espécie é superior à 

individualidade por não estar sujeita às transformações e corrupção do mundo 

fenomênico. Exemplos disso são o processo de mortificação das células e o 

esgotamento das funções orgânicas de um determinado indivíduo, que não fazem com 

que se extinga a espécie humana. Isso ocorre porque, da mesma forma que indivíduos 

estão morrendo, outros estão nascendo, sendo um ciclo de nascimentos e mortes que 

expressam o querer viver da Vontade. 

A morte, nessa perspectiva de contínua aniquilação do querer viver no fenômeno 

individual, nos leva a pensar na inutilidade do temer morrer que nos impede de 

compreender o modesto valor da vida, o qual consiste em saber que lutamos uma luta 

inglória, sendo esta a dimensão trágica de nossa existência. Assim, entendemos que 

tentar combater a inevitabilidade da morte é jogar fora a oportunidade de vivermos o 

presente da forma mais agradável possível sem desperdiçar tempo com coisas que 

fogem ao nosso controle. 

A “metafísica da morte” de Schopenhauer nos diz que a mortificação ocasionada 

pela perda de substância corpórea não destrói o núcleo do nosso ser em si, mas não é 

simplesmente isso que constitui o poder esclarecedor de seu sistema, e sim a ideia de 

que a única possibilidade de ação que temos em prol do bem-estar existencial é o aqui e 

o agora. 
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IX. A morte pela negação da vontade  

 

Em sua obra, Schopenhauer se refere à questão da morte pela negação da 

Vontade na seção 68 e no capítulo 48, respectivamente dos tomos I e II do Mundo como 

vontade e representação. O pensador faz uma consideração filosófica sobre a essência 

da santidade que, segundo ele, até a sua grande obra só havia sido tratada no seu sentido 

mítico
31

. A investigação sobre a razão de ser em geral do asceta e do santo e o porquê 

de sua compaixão para com todos os seres vivos é averiguada em certa medida dentro 

da teoria schopenhaueriana, porém o próprio filósofo reconhece que a razão do existir 

particular de um Buda ou Francisco de Assis continua sendo um mistério.  

Sobre o asceta: 

 

[...] o grande e mais significativo acontecimento que o mundo pode exibir 

não é o conquistador, mas o ultrapassador do mundo; portanto, em realidade, 

nada senão a tranquila e despercebida conduta de vida de um tal homem, que 

chegou àquele conhecimento em virtude do qual renuncia e nega a Vontade 

de vida, que em tudo se esforça, a tudo preenche e impulsiona, cuja liberdade 

apenas aqui, só nele, entra em cena. Doravante, sua conduta é precisamente o 

contrário da conduta ordinária. (SCHOPENHAUER, 2005, p. 489)  

 

Segundo o filósofo, no caso do asceta, a Vontade livremente se nega enquanto 

fenômeno corporal ao superar o princípio de individuação responsável pela visão 

egoísta e particular do homem. Isso ocorre quando o asceta ou o santo se compadecem 

com o sofrimento de todos os seres ao intuir que todos os fenômenos são a aparição da 

mesma essência. 

 

Sua Vontade se vira; ela não mais afirma a própria essência espelhada no 

fenômeno, mas a nega. O acontecimento, pelo qual isso se anuncia, é a 

transição da virtude à ASCESE. Por outros termos, não mais adianta amar os 

outros como a si mesmo, por eles fazer tanto, como se fosse por si, mas nasce 

uma repulsa pela essência da qual seu fenômeno é expressão, vale dizer, uma 

repulsa pela Vontade de vida, núcleo e essência de um mundo reconhecido 

como povoado de penúrias (SCHOPENHAUER, 2005, p. 482).   

 

                                                           
31

 Schopenhauer sobre isso afirma: “Portanto, aqui talvez tenhamos pela primeira vez expresso 

abstratamente e purificado de todo elemento mítico a essência íntima da santidade, da autoabnegação, da 

mortificação da vontade própria, da ascese como NEGAÇÃO DA VONTADE DE VIDA que entra em 

cena após o conhecimento acabado de sua essência ter-se tornado o quietivo de todo querer” 

(SCHOPENHAUER, 2005, p. 486).    
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O acontecimento da ascese conduz à mortificação do indivíduo e suprime ao 

máximo a vontade. Os exercícios que os ascetas realizam para a negação gradual da 

vontade são alimentação frugal, abstinência sexual (castidade) e pobreza voluntária.  

Ressaltamos que esse tipo de morte difere do suicídio porque a decisão não 

partiu do indivíduo, ele não almejava a própria morte tentando acabar com o próprio 

sofrimento. Dessa maneira, seu valor moral consiste em ter tido consciência de que não 

está mais a contribuir com o sofrimento de outrem ao assumir todo sofrimento para si na 

tentativa de aliviar as dores do mundo. O que caracteriza propriamente como 

involuntária a atitude do asceta consiste em que a origem da decisão antecede sua 

própria existência como sujeito do agir. Assim, se nos perguntarmos o que justifica a 

Vontade ter desejado sua autoaniquilação, não teremos como responder, já que isso, 

para Schopenhauer, é um mistério. Da vontade só podemos conhecer aquilo que se 

mostra enquanto fenômeno representado. 

 

 

X. A morte pelo suicídio  

 

Em sua obra, Schopenhauer se refere à questão do suicídio como morte 

voluntária, primeiramente na seção 69 do tomo I do Mundo (1819). Em segundo lugar, 

ele complementa a discussão nos ensaios dos Parerga e Paralipomena (1851), 

especificamente no capítulo XIII, intitulado “Sobre o suicídio” (Über den Selbstmord). 

De acordo com Schopenhauer, o suicídio é um ato que afirma a Vontade 

enquanto coisa em si suprimindo o fenômeno corporal. Para ele, o suicida quer viver, 

mas se encontra profundamente insatisfeito com as condições de sua existência, por não 

satisfazer os seus desejos, e isso produz muito sofrimento gerado graças ao entrave 

causado pela contradição entre aquilo que o homem quer e aquilo que efetivamente 

pode. Ao dar fim a si mesmo, o suicida se aniquila enquanto indivíduo, porém o núcleo 

do seu querer, a Vontade, continua intocado. Consoante Schopenhauer, tentar acabar 

com o sofrimento pessoal pelo suicídio é uma vã atitude de alguém que desconhece que 

o sofrimento é essencial à própria dinâmica da vida (SCHOPENHAUER, 2005, p. 504). 

Sobre essa contradição, o filósofo nos esclarece:  

 

Reconhecemos essa contradição nos fenômenos mais elementares da 

Vontade, na luta contínua de todas as exteriorizações das forças naturais e de 

todos os indivíduos orgânicos por matéria, tempo, espaço; vimos como esse 
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conflito entra em cena aos poucos com distinção terrível nos graus 

ascendentes de objetivação da Vontade. Ao fim, no grau mais elevado desta, 

a ideia de homem, esse conflito atinge o grau no qual não apenas os 

indivíduos a exporem a mesma ideia se exterminam uns aos outros, mas o 

mesmo indivíduo declara guerra a si; e a veemência, com a qual ele quer a 

vida e se volta contra a travação da mesma, a saber, o sofrimento, o leva a 

destruir-se, de tal maneira que a vontade individual, mediante um ato 

volitivo, suprime o corpo, o qual é apenas a sua visibilidade, e isso antes que 

o sofrimento quebre a vontade (SCHOPENHAUER, 2005, p. 505). 
 

Em geral queremos a vida, e tememos a morte justamente pelo apego à 

existência, radicado em nossa essência irracional. No entanto, as sucessivas derrotas que 

alguém acumula durante sua jornada podem lhe fazer representar a própria morte como 

possibilidade de findar com a própria dor e ainda impedir futuros acidentes de percurso.  

No aforismo 158 dos Parerga, Schopenhauer considera: 

 
Em geral, percebemos que, quando se chega ao ponto em que os horrores da 

vida superam os horrores da morte, o homem dá fim à sua vida. Não 

obstante, os terrores da morte oferecem resistência significativa: são como 

sentinelas, diante da porta de saída. Talvez não haja homem vivo que não 

daria fim à sua vida, se esse fim fosse puramente negativo, um súbito término 

da existência. Há algo positivo nele: a destruição do corpo. Isso nos espanta, 

precisamente porque o corpo é o fenômeno da vontade de viver 

(SCHOPENHAUER, 2016, p. 107). 

 

A dor é uma modulação do querer tal qual o prazer, ambos podem ser retratados 

física e emocionalmente, segundo a filosofia de Schopenhauer. No que tange às 

emoções, elas podem ser estimuladas por pensamentos de conteúdo melancólico, 

angustiante, que deprimam o indivíduo inconformado com aquilo que é, que possui ou 

como é visto pela sociedade. No fim, as confusas representações que criamos sobre nós 

mesmos refletem a carência de uma sabedoria de vida, que nos ajudaria não só a lidar 

com as derrotas, mas também não nos esforçarmos para além de nossas possibilidades, 

tendo em vista que o fracasso contínuo pode acometer a qualquer homem, fazendo 

surgir o desejo de acabar com a própria vida se ela não for minimamente agradável. O 

fato do sábio viver no limite do próprio bem-estar o coloca como exceção à 

consideração, livrando-o do temor à morte sem com isso incliná-lo ao suicídio.  

 

 

XI. A morte pela negação da personalidade  

 

Existe um outro tipo de morte que é o não se assumir perante os outros por medo 

de represálias, isso desde a vida particular até o campo profissional. Não se assumir 
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possui uma conotação negativa já que os seus impactos refletem na saúde, no bem-estar 

físico e emocional do indivíduo. Em alguma medida, negar aquilo que se é nos parece 

um suicídio lento e gradual de alguém que, por medo, se mata todos os dias. Em 

sociedade, somos, desde a infância, orientados por nossos pais a sustentar um 

comportamento que às vezes não condiz com o que somos e, quando expressamos nossa 

personalidade, somos repreendidos pela nossa espontaneidade. Entretanto, após várias 

tentativas com mais erros do que acertos, formamos uma aparente civilidade que 

possibilita o convívio com os outros. 

Notadamente, a civilidade não altera a nossa essência, mas suprime em alguma 

medida a sua expressão no cotidiano, o que nos permite estar em sociedade às custas da 

negação daquilo que possuímos de valoroso na vida, que é assumir o que somos. A 

vida, para Schopenhauer, é sofrimento invariavelmente para todos, porém para aqueles 

que vivem temendo assumir o que são, que estão imersos numa situação que 

potencializa as dores do mundo, esses tornaram sua existência mais dolorosa.  

Sem embargo, em que consiste a personalidade, a identidade da pessoa? Sobre 

esse conceito o filósofo elucida: 

 

Esta baseia-se na VONTADE idêntica e no seu caráter imutável. É 

precisamente ela que torna inalterável a expressão dos olhos. É no 

CORAÇÃO que encontramos o ser humano, não na cabeça. É certo que, em 

consequência da nossa relação com o mundo exterior, estamos acostumados a 

considerar o sujeito do conhecer, o eu que conhece, como o nosso si mesmo 

propriamente dito, que à noite se cansa, no sono desaparece, pela manhã 

resplandece com renovadas forças. Contudo, isso é a mera função cerebral, 

não o nosso próprio si mesmo. Nosso verdadeiro si mesmo, o núcleo de 

nosso ser é o que se encontra atrás disso e nada conhece propriamente 

dizendo senão querer e não querer, estar satisfeito ou insatisfeito com todas 

as modificações dos movimentos que denominamos sentimentos, afetos e 

paixões. Eis aí o si mesmo que produz aquele outro; não dorme, quando o 

outro dorme, e também permanece intocado, enquanto aquele outro 

desaparece com a morte (SCHOPENHAUER, 2015, p. 289). 

 

Seguindo o raciocínio do pensador, entendemos que a personalidade como 

manifestação da Vontade inalterável reflete na conduta de um indivíduo o mesmo 

ímpeto interno da infância a velhice. Porém, a exteriorização do si mesmo na 

personalidade, ao passar dos anos, diminui a sua expressividade devido ao fato do 

fenômeno corporal estar sujeito às transformações do tempo. 

A citação anterior do tomo II do Mundo, retirada do capítulo 19, intitulado “Do 

primado da vontade na consciência de si”, nos ajuda a compreender o porquê da leitura 

dos Aforismos nos conduzir à conclusão de que a negação de nossa personalidade é 
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reflexo de uma imaturidade espiritual, de um desconhecimento da importância do 

conhecimento de si mesmo como a fonte mais segura para sermos menos infelizes. 

Sobre esse valor de ser si mesmo, o filósofo, na sua eudemonologia discorre: 

 
Aquilo que alguém é e tem em si mesmo, em suma: a personalidade e o 

valor, é o único fator imediato para sua felicidade e bem-estar. Tudo o mais é 

mediato; daí também sua eficácia poder falhar, mas a da personalidade jamais 

(SCHOPENHAUER, 2014, p. 18).    

 

Uma das razões do negar a si mesmo consiste em um considerável número de 

pessoas depositar a sua realização nas expectativas que cria sobre os outros. 

Schopenhauer nos advertirá no capítulo IV dos Aforismos, intitulado “Daquilo que se 

representa”, que esta é a fonte mais insegura da concepção de felicidade conforme a sua 

eudemonologia. 

Dessa forma, se não assumirmos a nossa identidade por medo de não agradar a 

todos, cometemos a pior e mais dolorosa atitude, que é não agradar a nós mesmos, o que 

nos fará morrer a cada desejo reprimido à custa da aprovação alheia e, talvez, no fim da 

vida, compreendamos que muito custou não ser o que se é.  

 

 

XII. A morte pela velhice 

 

Schopenhauer caracteriza como natural a morte pela velhice. Para ele, existe, ao 

passar dos anos, um enfraquecimento da vontade em sua manifestação corporal, uma 

diminuição da força motriz. Com uma certa idade, conservar o processo vital causa um 

notório cansaço, o que podemos observar nos idosos que passam uma significativa parte 

do dia dormindo (SCHOPENHAUER, 2015, p. 562). Estes que hoje dormem com 

frequência, na juventude eram mais dispostos de tal forma que apenas à noite sentiam 

verdadeiramente sono. O sono suspende temporariamente a função cerebral e a 

capacidade de representar, tornando nossas vidas suportáveis. A diminuição constante 

da capacidade de representar sobre o mundo é afetada e este é um alívio para a força 

motriz que, graças às limitações do corpo afetado pelo tempo e espaço, não comporta 

mais o incontrolável ímpeto da Vontade, a qual se enfraquece conforme refletido na 

desagregação física, mas em si continua intocada. 

Schopenhauer acreditava tanto em sua teoria sobre a velhice, no que diz respeito 

à diminuição da capacidade de entendimento, que durante a terceira idade não buscou 
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publicar nada depois de 1851 para que seus adversários não acusassem sua obra de ser 

marcada de senilidade devido a possíveis deslizes. Schopenhauer acrescentava: “Penso 

que, depois disso, não escreverei nada mais, visto que desejo evitar trazer ao mundo os 

filhos débeis da velhice, cuja única função será acusar (ankagen) seu pai e fazer 

diminuir sua fama (seinen Ruhm schmälern)” (SCHOPENHAUER apud SAFRANSKI, 

2012, p. 611).   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A questão do sábio viver uma vida bem conduzida, isto é, sem apego e, por 

consequência, não temer a morte, ocupou espaço de discussão no seio das escolas de 

sabedoria oriental ‒ como no caso do Budismo ‒ e ocidental ‒ como no caso das 

filosofias do período helenístico, cinismo, epicurismo e estoicismo. O objetivo aqui não 

era fornecer apenas uma teorização sobre a relação do homem com a sua morte. O que 

de fato interessava era a construção de um modo de vida orientado por máximas 

conforme a razão e de acordo com a investigação da natureza para que esse homem 

entendesse o porquê de não temer a morte. A ocupação do sábio era focar no presente 

numa constante busca pelo autoconhecimento, desenvolvendo técnicas para o cuidado 

de si com o fim de desfrutar de uma felicidade possível em um mundo que desde 

sempre é repleto de adversidades.  

A filosofia, por ser livre, não possui uma finalidade específica, uma serventia. 

No entanto, como uma de suas possibilidades, contempla a sabedoria de vida como o 

seu aspecto prático com o desenvolvimento de técnicas de cultivo da interioridade. Essa 

busca pela felicidade reflete o desejo humano pela qualidade de vida e o gozo de uma 

existência na medida do possível agradável. 

Após a idade clássica, é notório que, na Idade Média, Renascimento e 

Modernidade, a discussão sobre a filosofia como uma prática de vida aparenta ter 

perdido espaço para extensa especulação teórica presente nas doutrinas filosóficas 

aplicadas em compreender a Deus (teodiceia), a relação entre os homens (política) a 

conduta humana (ética) e a possibilidade do conhecimento (teoria do conhecimento). 

Aparentemente, a sabedoria de vida deixou de ocupar a meditação dos filósofos que, na 

antiguidade, eram aclamados como mestres de sabedoria junto a quem as pessoas de 

todas as partes iam em busca de conselhos para amenizar seus temores existenciais a 

exemplo do temor à morte.   

Arthur Schopenhauer, que considerava a sua filosofia eminentemente teórica, 

responsável pela decifração do enigma do mundo, construiu nos dois tomos do Mundo 

como vontade e representação uma especulação metafísica com desdobramentos em 

questões que permeiam a Epistemologia, a Estética e a Ética. Entretanto, nos últimos 

anos de sua vida publicou o ensaio que o tornou célebre por toda Europa ‒ os Aforismos 

para a sabedoria de vida (1851) ‒, que, em nossa concepção, retoma a noção de 
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sabedoria prática dos antigos, oferecendo ao grande público não estudioso de filosofia 

um manual para felicidade possível em um mundo onde prepondera dor e sofrimento. 

Na escrita dos Aforismos, o filósofo julgou ter se afastado da doutrina do Mundo, 

mas em nosso estudo enveredamos pelo caminho de encontrar no Mundo elementos do 

que viria a ser, em sua maturidade, a ciência da felicidade (eudemonologia). 

Investigamos se há de fato um tipo de vida sábio, recorrendo à metafísica da vontade 

para explicar sob a luz da caracterologia em que medida o sábio se diferencia do homem 

comum e se é possível ao homem comum viver de forma prudente orientado por 

máximas alheias.   

Colocamos o problema da morte como limite da existência, perpassando vários 

âmbitos da filosofia schopenhaueriana e demonstrando a sua íntima ligação com o 

fenômeno/manifestação da Vontade. Schopenhauer, que em seu Mundo às vezes nos 

fala o quanto a vida é sem sentido, nos seus Aforismos nos faz pensar que podemos 

encontrar em nós mesmos um sentido para viver até o derradeiro instante de nossas 

vidas, a morte. 

Schopenhauer explica o problema da morte no âmbito de sua Metafísica quando 

nos faz entender que as formas da objetidade da Vontade possuem uma hierarquia de 

ideias do inorgânico ao orgânico que disputam pela posse limitada de matéria. No reino 

animal, a luta pela conservação entre as espécies produz a aniquilação dos seus 

exemplares mais fracos, que não conseguem afirmar o querer viver por não serem mais 

aptos à procriação ou à conservação da própria vida. 

Essa aniquilação mostra que a morte nesse nível de discussão possui o papel 

“econômico” que parte do querer da própria Vontade, a qual mantém o mundo 

fenomênico, mesmo sem almejar algum fim com isso. O filósofo nos esclarece que os 

animais são destituídos de razão e por isso o pensamento sobre a morte não os 

atormenta ‒ essa angústia diante da própria finitude irá acometer o grau mais elevado de 

objetidade da Vontade, o homem.  

Schopenhauer nos ensinou que o homem é um animal metafísico por excelência 

e que por isso se admira com a própria finitude fenomênica. Esse espanto diante da 

morte provoca no homem um temor que denuncia seu apego à vida e, por mais 

frustrante que sua vida seja, ele continua tendo dificuldade em se desapegar da própria 

existência. Em nossa análise, concluímos que esse apego possui uma razão de ser 

metafísica, fundada na essência irracional de que somos manifestação. Logo, temer a 

morte não é uma escolha individual, e sim a expressão da Vontade cujo grau de 
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objetivação e carência ocorreu de maneira mais expressiva como fenômeno individual. 

Entretanto, como ela é radicalmente livre, suas decisões antecedem as estruturas da 

sensibilidade (espaço e tempo) e assim não sofrem o efeito do princípio de razão 

(causalidade), ao qual é submetido cada um dos fenômenos. A sua liberdade justifica a 

multiplicidade dos fenômenos humanos que possuem personalidades e inclinações 

próprias e inalteráveis graças ao seu querer.  

Até aqui vimos a indestrutibilidade do nosso verdadeiro ser que ultrapassa as 

formas da sensibilidade e a categoria de causalidade inerentes à efêmera existência na 

qual dor e tédio revezam na carência e satisfação passageiras que nunca freiam o 

movimento do querer, tornando a vida uma experiência insatisfeita.  

A Vontade, sendo livre, pode se afirmar de vários modos, tendo nosso estudo se 

concentrado no caso do homem comum apegado à vida e temente à morte ‒ esse 

indivíduo que vive sempre insatisfeito, tendo em vista que nenhum desejo é plenamente 

realizado como ele esperava. Sua vida é marcada por angústias, ansiedades fundadas 

nos pensamentos sobre o futuro (representações) em que a ideia da própria finitude cria 

bloqueios que o impedem de viver o presente de forma mais feliz, mesmo no sentido 

relativo. Por outro lado, também encontramos na obra de Schopenhauer um raro perfil 

de ser humano que denominamos sábio, sua sabedoria consistindo numa prática de vida 

prudente que reconhece o sofrimento como elemento essencial do nosso mundo. Dessa 

forma, o elementar pessimismo que há no Mundo se encontra amenizado nos Aforismos, 

porém não excluído, pois graças a esse olhar pessimista sobre a realidade é que o sábio 

carrega o sentimento do modesto valor da vida. 

Autoconhecimento e cuidado de si são os elementos essenciais à gestão da 

serenidade do sábio. O modo de ser sábio busca conservar modestamente sua existência 

dentro dos seus limites, se mantendo tranquilo e indiferente em relação às coisas 

exteriores que fogem ao seu domínio, a exemplo da morte. A partir de um 

autoconhecimento ao longo de sua vida, ele constrói um saber sobre si mesmo e, com o 

auxílio da razão prática, constrói máximas que norteiam sua vida. O sábio encontra no 

cultivo de sua personalidade toda fonte de bem-estar e alegria possível, não se deixando 

envolver por desejos de enriquecimento e aceitação pública. O seu único objetivo é 

tornar-se aquilo que é, adequando o seu modo de agir com a sua verdadeira essência. 

O pensador sabia que a sua filosofia não serviria para a compreensão do grande 

público e que sua teoria dificilmente atenderia à necessidade metafísica do consolo que 

as religiões com suas alegorias conseguem legar aos seus fiéis. Por mais que o indivíduo 
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compreenda os argumentos de Schopenhauer sobre a indestrutibilidade de nosso ser-

em-si, ou Vontade, esse conhecimento teórico e abstrato não possui nenhuma relação 

necessária e direta com a vida do homem e o sentimento de temor à morte, que é pura 

expressão originária do querer viver, que está para além das limitações do corpo do 

sujeito que aspira a imortalidade. Entretanto, isso não impede que a filosofia de 

Schopenhauer possa se mostrar como um contramotivo para o querer de determinado 

indivíduo e, consequentemente, amenizar o seu temor à morte. Podemos concluir que 

poucos são os casos nos quais uma filosofia teórica será exercitada como uma sabedoria 

prática. A maioria das pessoas irá continuar aspirando à imortalidade e lutando contra a 

sua finitude. Tanto a religião quanto a filosofia podem não confortar as pessoas diante 

da miséria de suas existências. No íntimo das pessoas, há certeza de que a luta pela 

afirmação da vida não trará grandes conquistas e do mesmo modo que insatisfeitos 

nasceram, insatisfeitos irão morrer. 

 Nossa pesquisa nos fez chegar à conclusão de que há entre o Mundo e os 

Aforismos uma sutil ligação metafísico-eudemonológica que fornece os conceitos 

básicos para que entendamos o comportamento do sábio tranquilo e indiferente em 

relação à própria morte. O sábio não chega a esse ponto do cuidado de si apenas por 

egoísmo; ele também evidencia um certo grau de altruísmo na sua prática de vida, que 

tem por máxima não exigir muito dos outros. A sua postura de não criar expectativas 

sobre os outros já é uma compensação em si mesma, pois o priva de muitas frustrações, 

sofrimentos advindos da falsa imagem que criamos sobre os outros. Esse indivíduo não 

entra em disputas por riqueza, prazeres e honras e renuncia a tudo aquilo que é carente 

ou excessivo. Tal entendimento de que a vida feliz é a que tem por princípio o 

equilíbrio, faz com que se afaste das disputas por excessos que tanto aprazem o homem 

comum impulsionando-o a lutar por conquistas transitórias que provocam mais dor do 

que satisfação.     

Concluímos que, tanto a metafísica quanto a eudemonologia schopenhaueriana 

nos ajudaram a compreender que não só o sábio, mas também o homem comum, 

possuem, em graus distintos, condições de refletir sobre suas próprias experiências e 

assim construir ao longo da vida um saber sobre si mesmos. Isso está presente nos 

Aforismos que, em Schopenhauer, são considerações sobre o como se conduzir feliz ou 

menos infeliz, no pior dos mundos possíveis, cujo desfecho é a morte.  
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