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FINITUDE DA CONDIÇÃO HUMANA EM SCHOPENHAUER 
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Alves1 

 
 

RESUMO: O presente trabalho propõe-se discutir a morte como condição humana e como predisposição 

para a reflexão filosófica: o homem quando está diante da finitude está propenso a refletir sobre sua 

existência. Trabalho teórico, orientado por uma análise bibliográfica. Objetiva expor e analisar, 

contribuindo de maneira conceitual e argumentativa sobre o manuscrito; "Metafísica da Morte - sobre morte 

e sua relação com a indestrutibilidade do nosso ser-em-si" do filósofo Artur Schopenhauer, extraído da 

obra, intitulada "Parerga e Paralipomena". Logo, adotaremos o seguinte roteiro metodológico: 

inicialmente abordaremos o fenômeno morte, que ao longo da tradição filosófica demonstra ser uma das 

primeiras angústias metafísicas do homem. Em seguida apresentaremos o conceito de vontade, fundamental 

para a compreensão do nosso trabalho, assim como da obra completa do autor. Num terceiro momento 

abordaremos, mais objetivamente, o discurso da morte em Schopenhauer, que na sua concepção tal 

fenômeno é considerado em nossa sociedade como "trágico" e não deve ser estimado como o oposto à vida, 

mas sim como um desfecho complementar da existência humana. Concluímos aqui a importância do 

discurso filosófico sobre a morte, que desde o brotar da racionalidade é observado como um enigma diante 

do homem, e possivelmente nunca irá deixar de se tornar um, por se tratar de um delicado fenômeno de 

reavaliação da própria existência.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Morte. Vontade. Schopenhauer.   

 
ABSTRACT: The present work proposes to discuss death as a human condition and as a predisposition for 

philosophical reflection: the man when faced with finitude is prone to reflect on his existence. Theoretical 

work, guided by a bibliographical analysis. It aims to expose and analyze, contributing in a conceptual and 

argumentative way, about the manuscript; "Metaphysics of Death - about death and its relation to the 

indestructibility of our being-in-itself" of the philosopher Artur Schopenhauer, extracted from the work, 

entitled "Parerga and Paralipomena." Therefore, we will adopt the following methodological script: we will 

first address the death phenomenon, which, throughout the philosophical tradition, proves to be one of the 

first metaphysical anguish of man. Next we will present the concept of will, fundamental for the 

understanding of our work, as well as of the complete work of the author. In a third point, we will approach 

the discourse of death in Schopenhauer, which in its conception is considered in our society as "tragic" and 

should not be considered as the opposite of life, but as a complementary outcome of human existence . We 

conclude here the importance of the philosophical discourse on death, which from the outbreak of 

rationality is observed as a riddle before man, and possibly will never. 
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1-  INTRODUÇÃO 

 

A Morte como enigma do pensamento humano é uma reflexão que perpetuou 

desde o início da tradição filosófica e das várias religiões que constituíram a humanidade. 

Nesse sentido, uma das principais questões sobre a origem e a finalidade do ser, pode ser 

interrogada no momento em que atribuímos à morte o sentido de perda irreparável da 

existência contemplada no tempo, seja de forma individual ou coletiva. Podemos dizer 

que a morte como fenômeno das relações humanas é também uma inspiração para a 

reflexão sobre as questões da condição humana, de nossa finitude e do outro. O contrário 

disso, um homem que não sente e não reflete sobre a sua própria morte e nem tem 

compaixão da morte do outro é considerado desumano, conforme os fundamentos da 

metafísica de Schopenhauer (2003).  

Buscaremos ao longo desse trabalho relacionar o apego à vida em contradição 

com o medo da morte exemplificando como o homem ao saber da sua morte cria apegos 

metafísicos para fugir dessa certeza desoladora e ao mesmo tempo instransponível. Esse 

fundamento de apego à vida é ilustrado na obra de Artur Schopenhauer pelo conceito de 

vontade, que contraria a condição de finitude, ou seja, para o autor, a vontade está 

manifestada não só na sustentação, mas no apego a vida (vontade de viver) “[...] a vontade 

de vida se manifesta como fome e temor da morte; em relação à espécie, como impulso 

sexual e cuidado apaixonado pela descendência.” (SCHOPENHAUER, 2003, p. 23). 

Nesse sentido, objetiva-se analisar de maneira conceitual e argumentativa o manuscrito 

"Metafísica da Morte - sobre morte e sua relação com a indestrutibilidade do nosso ser-

em-si", extraído da obra do filósofo alemão, intitulada "Parerga e Paralipomena". Para 

tanto, ao longo do trabalho, adotaremos o seguinte roteiro teórico-metodológico: 

inicialmente iremos fazer uma breve abordagem sobre fenômeno morte ao longo da 

tradição filosófica demonstrando como este pode ser considerado umas das angústias 

metafísicas que acompanha a existência humana. Em seguida apresentaremos de maneira 

sucinta o conceito de Representação e Vontade, fundamental para a compreensão da 

filosofia deste ator, uma vez que o mundo está além do sensível e a vontade é a força que 

move os corpos nesse mundo, esse último conceito se articula com a concepção filosófica 

de morte em Schopenhauer, sobretudo, quando mostra a vontade como a força contrária 

à ideia da morte, assim sendo, o homem é pura vontade de vida e a essa verdade apega-

se criando novas concepções que suavizam a certeza intransponível de que vamos morrer.  
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Por fim, abordaremos a concepção de morte aliado aos conceitos discutidos 

anteriormente ao longo do texto, articulando ao entendimento das “concepções 

metafísicas consoladoras” criadas sejam elas, pelas crenças religiosas ou pelas teorias 

filosóficas postuladas ao longo da tradição filosófica. Portanto, convido-os para uma 

reflexão acompanhada da Morte, musa da Filosofia, uma vez, que sem ela seria mesmo 

difícil que tivéssemos filosofado como bem diz, Schopenhauer. 

 
2- MORTE, MUSA DA FILOSOFIA 

 
Desde o início da racionalidade o homem passou a refletir sobre a sua finitude e 

existência. A partir disso, buscou contemplar a vida e o mundo a sua volta, se 

questionando sobre sua imutabilidade, isto é, sobre a sua própria morte; como processo 

final da vida, entretanto isso não o impediu de expandir suas concepções sobre tal fato 

levando-o a criar “explicações metafísicas consoladoras” seja em crenças religiosas ou 

teorias filosóficas.  

Sobre as crenças podemos listar algumas entre o mundo ocidental e oriental que 

podem ilustrar esse pensamento. No Judaísmo, acredita-se na sobrevivência da alma, 

porém não fica claro uma representação da vida após a morte como ocorre no 

Catolicismo, onde a perspectiva da vida após a morte está na crença de lugares supra-

terrenos como: céu, inferno e purgatório. Já nas religiões de vertente protestante, têm-se 

concepções parecidas, a diferença é que o morto entra em processo de sono eterno até o 

momento da vinda de Jesus, figura central nas religiões cristãs, em um momento chamado 

de "Ressurreição dos Justos", ou então aqueles que forem condenados terão uma nova 

chance de ressurreição no "Julgamento Final".  

Ademais, no Espiritismo defende-se o andamento da vida após a morte em um 

novo plano espiritual ou pela reencarnação em outro corpo, os indivíduos que praticam o 

bem, evoluem mais rapidamente, os que praticam o mal, recebem novas oportunidades 

de melhoria através das inúmeras reencarnações, acredita-se na eternidade da alma e na 

existência de Deus, como criador de pessoas boas ou más, , espíritos simples e ignorantes, 

sem discernimento do bem e do mal, nesse caso, quem arquiteta o céu e o inferno é próprio 

homem.  

Já para a religião mulçumana, como o islamismo, Alá (Deus) criou o mundo e tem 

o poder de conduzir o retorno à vida dos mortos nos últimos dias, aqueles que passarem 



 

7 

 

 
 

por uma avaliação divina, terá uma nova vida depois da morte. O tempo presente é nesse 

caso, uma contínua preparação para outra existência, seja no céu ou no inferno. No 

Budismo, é pregado o renascimento ou reencarnação após a morte, o espírito volta em 

outros corpos, subindo ou descendo na escala dos seres vivos (homens ou animais), de 

acordo com a sua própria conduta, o ciclo de mortes e renascimentos permanece até que 

o espírito liberte-se do carma (ações que deixam marcas e que estabelece uma lei de 

causas e efeitos).  

Através de um breve fio condutor sobre as concepções de vida e morte percebemos 

que as ideias se cruzam em determinados momentos e em outros divergem, cabe-nos 

perceber algo levantado na obra de Schopenhauer (2003) quanto ao papel dos apegos 

metafísicos em que as pessoas defendem suas crenças para ressignificar suas existências 

ou dar fundamento aquilo que acreditam de acordo com suas próprias conveniências. 

Assim, diversas culturas e crenças ao longo do tempo fundamentaram suas verdades em 

torno do fenômeno morte.   

Precisamente, temos uma variedade de concepções sobre esse destino, e na 

filosofia não é diferente, a transcendência da consciência humana sobre a morte do corpo 

físico, já era encontrada na filosofia grega, em O Diálogo de Platão - Fédon , no 

manuscrito é relatado os momentos finais de Sócrates, enquanto aguarda receber a sua 

sentença de tomar a taça de cicuta.  O texto representa um Sócrates feliz diante da morte, 

o momento pelo qual se preparou e se prestou a meditar, durante sua vida, dado que, 

rejeitou os excessos, nem se deslumbrou com a riqueza nem sucumbiu com as honras, e 

sempre se prestou a uma busca incessante além do mundo sensível, a sabedoria seria essa 

a transcendência à morte. 

Análogo a esse pensamento o filósofo francês Michael de Montaigne (1533-1592) 

em sua obra Ensaios, faz menção ao filósofo, orador e político romano, diz Cícero, que 

filosofar não é outra coisa senão se preparar-se para a morte. Mas como seria essa 

preparação? O estudo, ou melhor, a busca pela sabedoria ocupa nossa alma para fora de 

nós, o que gera certa representação da morte; a moral seria que toda sabedoria e 

conhecimento do mundo trariam um ensinamento para não termos medo de morrer, ou 

melhor, aprender a morrer para saber viver. 

Para Martin Heidegger (2005) a existência humana consistiu-se no lançar-se 

constantemente às possibilidades, entre as quais uma delas seria a morte, como fato 
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inevitável, o "ser-para-a-morte" que acarretaria em uma angústia por lançar-se diante do 

nada, ou da negação do sentido da existência. Não obstante, a filosofia Heideggeriana 

para uma libertação da sua capacidade de gerir uma existência como ser-no-mundo, 

encarando o fato da morte como a completude da existência humana.  

Em Ser e o Nada de Jean-Paul Sartre (1905-1980) o indivíduo é representado 

como uma única existência, para ele, não há vida nem antes do nascimento e nem depois 

da morte. Ao passar por esse fio de discussões filosóficas sobre o problema da morte 

percebemos que ao longo da tradição filosófica houve uma variada gama de pensadores 

que se inclinaram a refletir sobre esse tema, mas um em especial será abordado ao longo 

desse texto, a concepção de morte em Artur Schopenhauer (2003) como parte das 

“concepções metafísicas consoladoras” que parte da ideia de morte.  

 

2.1 O mundo como vontade & representação. 

 

 Podemos dizer que o filósofo alemão, nascido na cidade de Dantzing, marcou a 

filosofia alemã e porque não dizer história da Filosofia ocidental, por ter trago noções 

sobre hinduísmo e budismo dentro da dimensão da existência e permanência do homem 

no mundo. Schopenhauer, inicia sua obra principal dizendo; "O Mundo é a minha 

representação", nessas palavras o filósofo expressa que o ser humano por meio da razão 

tem a certeza de não conhecer os elementos a sua volta, apenas os sente.  

Dessa forma os percebe através dos seus sentidos, como "os olhos que veem, e as 

mãos que tocam", apenas sabe que esse mundo ao seu redor existe pela representação que 

personifica em sua volta, dada a sua relação com quem à percebe, que no caso é o próprio 

homem.  

Em resumo Schopenhauer nos diz, que a realidade é feita de aparências, logo o 

filósofo critica as ciências e a própria filosofia da época, fazendo oposição ao pensamento 

do filósofo alemão Hegel que ao contrário dele via o mundo a partir do materialismo. Por 

outro lado, Schopenhauer busca uma interpretação do mundo além dos sentidos, ou seja, 

além do mundo sensível e encontra no corpo o fundamento da relação sujeito-objeto, que 

é o que encontramos na obra “O mundo como vontade e representação” 

O mundo como Vontade é um dos conceitos de Schopenhauer de cunho 

metafísico, como a grande maioria de seus escritos intitulados: metafísica do belo, do 

amor e da morte, este último abordaremos posteriormente. O autor ao meditar sobre a 
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essência íntima que rege cada animal, chegando à conclusão que no interior do ser existe 

uma força, que anima, movimenta e dar impulso aos corpos, entre si, externa e 

internamente, que podemos chamar de Vontade. (SCHOPENHAUER, 2003) 

A vontade é essa essência contínua que impera sobre os seres em geral. Essa força 

é considerada irracional e espontânea comparada ao desejo ou mesmo impulso sexual 

“Em relação ao indivíduo, a vontade de vida se manifesta como fome e temor da morte; 

em relação à espécie, como impulso sexual cuidado e apaixonado pela descendência.” 

(SCHOPENHAUER, 2003, p. 47). É o que diz, Salviano (2012, p. 188), “Nos animais o 

cuidado com a conservação está ligado ao medo da destruição do organismo. Na 

procriação, pensamos estar em jogo a satisfação individual. E na Morte, imaginamos estar 

em jogo a essência em-si do indivíduo”.  

 A vontade é manifestada a partir dos instintos animas presentes na natureza, que 

age por puro impulso de sobrevivência, ou melhor, vontade de viver, mas se a vontade é 

vontade de viver logo seu oposto é a morte, e o apego a vida está baseado na sua 

preservação.  

 
3-      METAFISÍCA DA MORTE EM SCHOPENHAUER. 

 
Schopenhauer, inicia sua metafísica da morte declarando a morte propriamente o 

gênio inspirador da filosofia. "Sem a morte, seria mesmo difícil que se tivesse filosofado.” 

De acordo com seu pensamento, o fato de os animais viverem sem conhecer a morte, faz 

com que desfrutem de uma imortalidade, "visto que só têm consciência de si como ser 

infinito". (SCHOPENHAUER, 2003, p. 23).  

O fato de saber que vamos morrer nos diferem dos outros animais, pois, a razão 

acarretou uma assustadora certeza da morte, e sobre essa mesma certeza fomos 

impulsionados a criar concepções metafísicas que nos consolam a respeito da inevitável 

certeza do fim, diferentemente dos animais que vivem plenamente e fogem da morte 

meramente por instinto ou por pura vontade de vida. O homem foge da morte pela certeza 

racional da sua finitude.  

 Uma das finalidades das religiões e da filosofia segundo Schopenhauer (2003), é 

fazer com que o homem encare a morte com serenidade, a partir desse ponto, ele analisa 

as crenças indianas: o bramanismo e o budismo que abordam essa questão: O autor 

encontra nas religiões orientais, o caminho, para o homem no decorrer de sua vida, ver-
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se como um ser primordial, e independe de qualquer nascimento ou morte. Esse 

pensamento para Schopenhauer é muito mais eficaz do que outras crenças lançadas por 

outras religiões, nas quais o ser nasce a partir do nada e adquiri a própria existência de 

um outro ser, esses ensinamentos tornariam as pessoas incapazes de assimilar, no futuro, 

conceitos mais sólidos e corretos. Por isso, ele diz o seguinte, "encontramos na índia uma 

confiança na morte, e um menosprezo por ela, dos quais não se encontra nenhuma noção 

na Europa". (SCHOPENHAUER, 2006, p. 23). 

Em suma, o filósofo crer que o homem teme a própria morte, e consequentemente 

a dos seus entes mais próximos. Enxerga a morte como a maior punição possível capaz 

de ser aplicada ao outro, isto é a morte como uma grande mal é uma ideia quase que 

universal, principalmente no ocidente.  Por isso, o conhecimento se faz uma ferramenta 

necessária, capaz desvendar a insignificância da vida, e por fim, opor-se ao medo da 

morte, tornando-se assim um ser apto a encarar a morte com coragem e serenidade. 

Schopenhauer, aborda os dois paralelos, tanto uma pré-existência como uma pós-finitude 

e diz;  

 
Se o que faz com que a morte nos pareça tão assustadora fosse a ideia do não-

ser, então deveríamos experimentar o mesmo temor diante do tempo em que 

ainda não éramos. Pois é incontestavelmente que o não-ser do depois da morte 

não pode ser diferente daquele anterior ao nascimento, do mesmo modo, 

também poderia ser mais lamentado." (SCHOPENHAUER, 2003, p. 27). 

 

Nessa perspectiva, o autor indaga se o medo da morte estaria de fato ligado ao fim 

da vida ou associada a certeza da decomposição do organismo, visto o quão terrível para 

nós são as doenças e o estado de velhice, complementa ele "[...] o instante de passagem 

da vida para a morte é comparável ao acordar de um sono pesado, cheio de visões e 

pesadelos” (SCHOPENHAUER, 2003, p. 30). 

Schopenhauer (2003) enxergava na morte como a maior repressão que a natureza 

causa a "vontade de viver". Encara o egoísmo egocêntrico como uma limitação que o 

homem impunha em torno de si mesmo, e justamente a morte educaria essa postura, na 

medida que a morte vem a cumprir seu papel final, a essência do homem que também é 

sua "vontade" somente irá existir em outros indivíduos. Crítico do egoísmo humano, ele 

nos presenteia com essa ilustre definição sobre a morte: é a última grande ocasião para se 

deixar de se "EU", a morte é o momento da libertação da estreiteza de uma 

individualidade que deve ser considerada não o cerne mais íntimo de nosso ser.   
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 4- CONCLUSÃO  

 

Portanto, as reflexões metafísicas sobre a morte do ser propõem um convite à 

análise das circunstâncias da vida em que estaria presente, para que possamos encontrá-

la de maneira mais leve, como um espelho da própria condição humana ou um exercício 

de reflexão sobre a vida sem deixa-la cair em um estado banal, em que o corpo carregue 

uma vida morta, sem sentido.  Tomo a liberdade de nos propormos uma questão do íntimo 

do nosso ser: será possível reavaliar o sentido da existência sem levar em consideração a 

possibilidade da morte? Em suma a essência humana foi agraciada com esse presente 

divino o "contemplar a morte" através da ótica da finitude, somos os únicos animais que 

sabemos que vamos morrer. Schopenhauer, considerado por muitos como pessimista ao 

contrário disso, nos fornece um belo aprendizado em seu ensaio sobre a morte, nos ensina 

a recordamos de nossos entes falecidos com satisfação, afinal, tivemos a oportunidade de 

cruzar nossa existência com a deles, como um dia eles o foram nós também em algum 

momento haveremos de ir. Logo, o discurso sobre o assunto para a maioria de nós é um 

tanto delicado e bastante evitado. Mas, consideramos aqui a importância do discurso 

filosófico sobre a morte, que desde o brotar da racionalidade é observado como um 

enigma diante do homem, e possivelmente nunca irá deixar de se tornar um, por se tratar 

de um delicado fenômeno de reavaliação da própria existência, ou então, por ser uma 

incógnita desde o início da racionalidade. 

Se em nossa sociedade a morte e medo andam juntos a partir desses escritos 

passamos por uma reavaliação não só da existência individual, mas de uma aceitação da 

morte como um desapego da vontade de viver. Enquanto a perda de alguém próximo de 

nós faz admirar o quanto somos efêmeros, o contrário disso é recriminado por 

Schopenhauer como alguém desumano, sem compaixão pelo próximo. Ainda que 

tenhamos pensamentos em vida que sejamos, de certo modo, transcendentais, não há 

nada, simplesmente nada que nos garanta prosseguir depois dela, ficando a pergunta que 

talvez todos nós iremos nos fazer em algum momento da vida "e agora depois do fim, o 

que vem a seguir"? 
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