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* Respostas:

1. Resposta pessoal. O raciocínio de Epicuro se pauta no seguinte binômio: quan-
do somos, a morte não é. E quando a morte surge, já não somos. Portanto, o 
medo da morte teria algo de irracional. 

2. Porque, assim como outras temáticas como a vida, ela faz parte da condição 
humana.

3. Porque é um problema que pode ser resolvido, em vida, por meio da inteli-
gência – tal como as questões metafísicas, por de� nição, o são.

4. Há aqueles que levam a morte como o � m de tudo, ou seja, como o nada. 
E há aqueles que a encaram como o � m desta vida e início de outra. O que 
há de comum entre ambas as posições é que há o � m da vida tal como a 
conhecemos.

5. Platão considera a morte como a separação da alma e do corpo. Uma vida 
� losó� ca, justamente por ser mais espiritual do que carnal, seria já em vida 
uma preparação para essa morte. Assim, a Filoso� a nos ajudaria a levar uma 
vida mais livre, mais sábia, menos presa ao julgo do corpo – preparando-nos 
para a separação � nal.

6. Para Montaigne, é preciso pensar na morte para se tornar forte a ponto de 
encará-la; preparar-se para encará-la com despreocupação, ou seja, com 
aceitação serena.

7. Signi� ca que a vida sempre permanece como fenômeno geral – uma pessoa 
individual morre, mas a vida ressurge no nascimento de outras pessoas, por 
exemplo.

8. A morte é uma espécie de “defeito” próprio da existência física – da mesma 
forma que a doença do corpo; doença mortal do corpo, como resultado do 
pecado original.

9. Há dois sentidos. Quer dizer que é uma possibilidade que paira sobre o ser 
humano em todo instante de sua vida, não apenas no término natural. E apa-
rece como arbitrariedade, da mesma forma que o próprio ser humano tem 
uma existência arbitrária. 

10. Porque a morte só pode ser pensada ou como possibilidade (logo, não como 
morte em si) ou por sua antecipação emocional, justamente a angústia.

11. O budismo e o estoicismo recomendam o desapego para se precaver contra 
o sofrimento do luto. O cristianismo recomenda o amor e a esperança na vida 
após morte. E o humanismo recomenda amar, sem desapego, aqui e agora, e 
resignar-se, dentro do possível, diante da morte inevitável.

12. a) Tentando não pensar nela, por meio do divertimento.
 b) Não, é apenas um paliativo que não resolve propriamente a questão.
 c) Por meio da procura da realidade divina, segundo Pascal, única solução 

possível para tal problema fundamental da condição humana.

13. A crença na vida eterna é certamente um conforto que livra o ser humano das 
suas preocupações com a morte. O crente pode celebrar a morte como um 
momento de revelação e acolhimento. Todavia, se, por um lado, o crente não 
necessita temer a morte, porque ela é passagem para algo maior e melhor, por 
outro, ele necessita temer o julgamento que lhe condenará ou lhe inocentará. 
O ser humano contemporâneo pode não ter a crença na vida eterna, porém 

também não possui o fardo do pecado. As trevas e o desconhecido não são 
exatamente exclusividades nossas, e a morte pode ser também uma “provação 
aterrorizante” para o ser humano da Idade Média. As transformações de nossas 
crenças individuais não necessariamente modi� caram com radicalidade nosso 
relacionamento com a morte. 


