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Neste artigo abordamos a crítica de Ricoeur ao ser-para-a-morte 
heideggeriano que privilegia o futuro como eixo da reflexão sobre 
a temporalidade e a finitude, à luz da concepção ricoeuriana 
que, sob a inspiração de Santo Agostinho, privilegia o presente e 
afirma o valor da vida, apesar da morte.
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Tomando como ponto de partida a descrição fenomenológica da finitude 
humana, tal como se apresenta em Heidegger, iremos considerar a relação entre 
finitude e vulnerabilidade, entendida como precariedade existencial. Poremos à 
luz as figuras da vulnerabilidade: a morte, o sofrimento, a dor fazendo apelo ao 
contraponto Heidegger/Lévinas, na consideração do tema.

A meditação sobre a morte, em Heidegger, desenvolvida na segunda parte 
e primeiro capítulo de Ser e Tempo, nos parágrafos 45 a 53, estabelece como 
característica essencial da existência humana o ser-para-a-morte. A existência  
humana enquanto presença no mundo, ser-no-mundo, é também  consciência 
do fim do Dasein.

Associado estreitamente à noção de temporalidade, enquanto contagem do 
tempo que resta, o ser-para-a-morte é apreendido, num primeiro momento, 
como a morte do outro. Não podemos ter acesso direto à nossa própria morte, 
mas podemos constatar a morte dos outros e desse modo, ter acesso indireto à 
idéia de morte. A morte do outro é, antes de mais nada, um sair do mundo, um 
não mais estar no mundo, não mais estar presente. Essa ausência não é consta-
tada como a ausência de um puro dado, mas como conviver como a perda, estar 
junto de moribundos, embora sem acesso à experiência do outro. 

Essa constatação remete à apreensão da própria morte como um ainda-não, 
como algo pendente e constitutivo do nosso ser. Daí o filósofo dizer: “O findar 
implicado na morte não significa o ser estar-no-fim da presença [Dasein], mas o 
seu ser-para-o-fim”1. Por isso, “no sentido mais amplo, a morte é um fenômeno 
da vida”2.

A vida humana se expressa com características fundamentais: a finitude,  o 
ser-com, a decadência. Nela, a morte é uma possibilidade última, insuperável 
e por isso, a mais própria do Dasein. Diz Heidegger: “O ser-para-o-fim não se 
origina primeiro de uma postura que, às vezes, acontece. Pertence, de modo 
essencial, ao estar-lançado da presença...”3

Vinculado essencialmente à vida, o ser-para-a-morte é, de início, vivenciado 
na quotidianidade como morte do outro, como ocorrência impessoal e distante 
de vida do sujeito. Vela-se, assim, o vínculo essencial de cada um com a própria 
morte, com o irremissível e insuperável de seu acontecer. A angústia perante a 
morte é esvaziada pela alienação — a morte é sempre do outro, e apenas uma 
vaga possibilidade da minha vida; a impessoalidade quotidiana busca a tranqui-
lidade e a decadência, a fuga perante o temor da morte.

Essa atitude, caracterizada pela impessoalidade, está presente, diz o filósofo, 
também na atitude dos “próximos” aos moribundos: busca-se convencê-los de 
que escaparão da morte e poderão voltar à vida quotidiana, tranquilizando-os 
à respeito da morte. O senso comum reconhece a certeza da morte e a inde-
terminação de seu advento, mas trata de escapar dessa consciência e  encobrir 
sua verdade, apegando-se à constatação do ainda-não ocorrido, à afirmação da 
vida contra a morte.

A essa atitude, Heidegger chama de “ser-para-a-morte impróprio” 4, que 
caracteriza o modo de ser marcado pelo temor, o qual impossibilita a com-
preensão do significado da morte. Contrapondo-se a essa atitude, o filósofo 
afirma como projeto existencial o do ser-para-a-morte no sentido próprio. Este 
é a consideração da morte como possibilidade do ser humano, é o suportar tal 
possibilidade como espera e antecipação.

Enquanto antecipação, o ser-para-a-morte é o próprio existir, reconhecendo a 
irremissibilidade daquela que singulariza o ente e o leva a assumir seu próprio ser.

Irremissível, insuperável, certa, indeterminada: assim compreendida, a morte 
liberta o homem de perder-se  no circunstancial e ocasional, no mero dado; é 
ameaça e angústia do ser-aí mas também superação da impessoalidade e ocu-
pação com o que nos é mais próprio, libertando-nos da quotidianidade ,que faz 
da vida um negócio.
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A existência se desenrola, para o homem, como temporalidade que “se tem-
poraliza a partir do porvir”5, como finitude ou existir finitamente, como cuidado 
e decisão antecipadora. A temporalidade  autenticamente humana não é mero 
estar no tempo, mera constatação do suceder  de eventos; é compreensão do 
nada, disciplina ininterrupta e auto-consciência, decisão antecipadora, busca 
de sentido do ser do Dasein. Assim, a “temporalidade desentranha-se como o 
sentido da cura [cuidado] propriamente dito” 6.

Em Heidegger o tema da morte aparece, assim, marcado de uma ambigüidade 
essencial; ela é tanto o ápice da vulnerabilidade, a extinção da vida, como o pínca-
ro da existência, enquanto acontecimento que obriga a buscar o sentido do viver.

A relação essencial entre existência e temporalidade, entre precariedade da 
finitude e realização no tempo, põe em relevo questões éticas relativas à finitude 
da existência e questões antropológico-ontológicas da compreensão de nosso 
impulso para ser.

Constitutivamente vulnerável, frágil, precária, a vida se expressa como 
impulso para superação dessa vulnerabilidade essencial , de ultrapassamento e 
de  afirmação do ser,pela consciência da morte.

No polo oposto de perspectiva heideggeriana que se caracteriza pela cora-
gem e transcendência da angústia, através de significação dada ao existir a par-
tir do ocupar-se com o existir, no horizonte de aguda e permanente exposição 
à consciência da morte — encontramos a meditação de Lévinas. Sua reflexão 
expressa “um dos campos onde se condensam as linhas diretrizes fundamentais 
da dissidência anti-heideggeriana...”7.

Ruptura com a perspectiva do filósofo da Floresta Negra, a reflexão de 
Lévinas mostra a angústia perante a morte como horror diante do vazio, do 
nada, do impessoal. O desafio supremo, para ele, “não é a morte, mas o sofri-
mento”8; “não é o nada, mas o absurdo”9.

A morte é, primeiramente, a constatação da morte do outro, acompanhada 
pela angústia da separação e da permanência de quem vive, no tempo finito e 
que é experimentado como o tempo que resta10. A morte é também a relação 
com o desconhecido, o totalmente outro; é advento de uma situação da qual 
não temos mais controle, na qual a nossa subjetividade é aniquilada11. Daí Ciglia 
dizer que, para Lévinas, “A morte marca o fim dos poderes da subjetividade”12; 
é o inapreensível, e se anuncia como a impossibilidade radical, a impossibilida-
de de fazer qualquer projeto, de seguir qualquer direção. É o confronto com o 
mistério fundamental, a extinção irremissível dos poderes da razão e da vida, a 
dissimetria fundamental perante o outro13.

Para Lévinas, a meditação sobre a morte é estreitamente associada à medita-
ção sobre o eros14e ao conflito  das vontades15. É nesse sentido que a reflexão 
sobre a morte é associada ao tema da alteridade, como temor do outro enquanto 
temor da violência. O temor da morte é assim o temor do imprevisível, do con-
fronto com o inesperado, com o inexplicável e sem sentido.

Remetendo o homem ao ainda-não da morte, ao tempo que se desenrola 
entre o nascimento e a morte, Lévinas busca, na relação ética com o outro ser 
humano, a superação da ruptura que a extinção representa.

A outra face de vulnerabilidade, segundo nosso autor, é o sofrimento. O 
sofrimento é um dado, mas um dado impossível de ser assumido; é o excessivo 
inscrito na situação, é o repulsivo e perturbador16. É passividade: algo de que 
temos consciência, experimentado como vulnerabilidade essencial, padecimento 
e mal. Experiência da não-liberdade, da negação, “é o impasse da vida e do ser, 
seu absurdo (...)”17.

O sofrimento é um “para nada”, o insensato, que isola e absorve a consci-
ência; é o intrinsecamente inútil18. A questão que desencadeiam, por exemplo: 
as dores tenazes, as nevralgias intoleráveis, certos tipos de tumores malignos19, 
é a questão ética do sofrimento inútil, que exige o cuidado e postula o inter-
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humano. Perante o mal do sofrimento: “queixa, grito, gemido ou suspiro, apelo 
original à ajuda, ao socorro do outro eu, cuja alteridade, logo exterioridade, 
promete a salvação”20 — impõe-se a compaixão.

A compaixão é “o sofrimento do sofrimento, sofrimento pelo sofrimento inú-
til do outro homem, o justo sofrimento em mim pelo sofrimento injustificável 
do outro (...)21. Compaixão e cuidado, enquanto atenção ao sofrimento do outro, 
erguem-se como princípios éticos supremos, na obra de Lévinas, na medida em 
que perseverar no ser, por parte do indivíduo e da sociedade, é uma finalidade 
em si. Por essa razão, a saúde é vista como um  valor, tanto no plano individual, 
quanto do coletivo. 

O sofrimento é também o sofrimento em mim, a dor gratuita, a fatalidade e 
o flagelo. Impõe a busca de um sentido, que pode ser entrevisto, no plano físico, 
na medida em que a dor funciona como um sinal de alarme, como exigência de 
preservação de vida e da busca de socorro médico, da saúde. No plano espiritual, 
entendida como sanção e punição, a dor pode servir de advertência, com vistas 
à preservação do corpo coletivo da vida da sociedade.

Assim, a experiência original do sofrimento, encarado como  inútil e absurdo, 
pode adquirir uma significação, uma ordenação, e ao nosso tempo, acentuar a 
recusa do sofrimento infligido  como  “horror diabólico”22, como o anti-ético  
por excelência.

A eticidade do comportamento perante o sofrimento dar-se-ia no plano do 
inter humano. É nessa dimensão que se expõem a não-indiferença, a respon-
sabilidade, a reciprocidade, tornando possível “o recurso de uns ao socorro dos 
outros”23.

Nas perspectivas distintas de Heidegger e Lévinas sobre as figuras da vulnera-
bilidade humana: a morte, o sofrimento, a dor, surge um  denominador comum: 
a idéia de que é possível resgatar o seu aparente não-sentido, recuperando, pela 
coragem de existir, pela autenticidade da existência, pela compaixão, o valor da 
vida, apesar da finitude essencial do homem.

Em resumo, constitutivamente vulnerável, frágil, precária, a vida se expressa 
como impulso de superação dessa vulnerabilidade essencial, de ultrapassagem 
e  afirmação do ser, apesar da morte. Toda existência humana está marcada por 
essa característica. Em alguns momentos, como os do nascimento e da morte, e 
em algumas situações, como as da doença, da incapacidade, do sofrimento físico 
ou moral, o homem se acha acentuadamente exposto à consciência de sua vul-
nerabilidade. Esta é reconhecida então como um componente de toda existência 
finita, quer seja a do próprio constatador, quer seja a de outrem, impondo, como 
exigência ética, o cuidado: estima de si, solicitude em relação aos demais, para 
favorecer a expressão do ser, no tempo.
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