
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



O PARADOXO DA EXISTÊNCIA EM SER E
TEMPO

Acylene Maria Cabral Ferreira *

Resumo: A partir da obra Ser e tempo, pretendemos correlacionar as
estruturas existenciais da cura e da disposição, com o intuito de evi-
denciar que a existência da presença (Dasein) está fundamentada sobre
um paradoxo, qual seja, ao efetivar a sua possibilidade mais própria,
intransferível, inadiável e intransponível de ser — a morte — efetiva
também a impossibilidade de sua própria existência. Por isto, Heidegger
definiu a presença como ser-para-a-morte que, essencialmente, é
finitude, possibilidade, projeto, antecipação e anteceder-se a si.
Palavras-chave: Disposição. Cura. Anteceder-se a si. Projeto. Existên-
cia. Morte.
THE PARADOX OF EXISTENCE IN BEING AND TIME

Abstract: On the basis of Being and time, the present paper intends to
establish the correlation between the existential structures of  care and
state of  mind, with the aim of  showing that Dasein’s existence is founded
on a paradox: in realizing its most authentic, nontransferable,
nondeferrable possibility of being — death — it also realizes the
impossibility of  its own existence. This is why Heidegger defines Dasein
as being-towards-death, which is essentially finitude, possibility,
project, anticipation and being-ahead-of-itself.
Key-words: State-of-mind. Care. Being-ahead-of-oneself. Project.
Existence. Death.
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1.
A PARTIR DA OBRA SER E TEMPO de Martin Heidegger, pre-
tendemos mostrar que a existência da presença (Dasein)1 está fun-
damentada sobre um paradoxo, qual seja, ao efetivar a sua possi-
bilidade mais própria de ser, intransferível, inadiável e
intransponível — a morte — ela efetiva também a impossibilida-
de de sua própria existência. Evidenciaremos tal paradoxo atra-
vés da correlação das estruturas existenciais da cura (Sorge), a sa-
ber, a existencialidade, facticidade e decadência, visto que ex-
põem a totalidade do todo estrutural da presença. Partimos do
pressuposto que a correlação das estruturas existenciais da cura
evidencia o paradoxo da existência, primeiramente, porque a es-
trutura existencial da facticidade (a existência da presença como
fato) é o fundamento para as estruturas existenciais da
existencialidade e da decadência, que estruturam e constituem,
ontologicamente, a presença. Em segundo lugar, porque na cura
a estrutura existencial da decadência reúne-se com o caráter de
abertura da presença, exposto pela angústia no existencial da dis-
posição, o qual denota o caráter de anteceder-se a si e de anteci-
pação da presença enquanto existencialidade. Privilegiaremos o
existencial da disposição como eixo de interseção das estruturas
existenciais da cura, já que a angústia (disposição fundamental)
está fundamentada nas estruturas existenciais da facticidade e da
decadência e no caráter de abertura, antecipação e anteceder-se a
si inerente à existencialidade. Como é notório, na disposição vis-
lumbramos o entrelaçamento da totalidade do todo estrutural da
presença enquanto cura. Neste entrelaçamento, o anteceder-se a
si é a instância que permite correlacionar as estruturas existen-
ciais da cura, à medida que o termo “si” remete para a noção de

1 Utilizaremos o termo “presença” para traduzirmos o termo Dasein em consonância
com a tradução brasileira de Ser e tempo, realizada por Marcia Schuback, cf.
HEIDEGGER, 2006.
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algo já dado, existente, decaído no mundo (decadência e factici-
dade); enquanto que o termo “anteceder-se” remete para a noção
de projeto, abertura e antecipação (existencialidade). Podemos
afirmar que o anteceder-se a si, por um lado, mostra a dinâmica
da disposição, já que a angústia expõe para a presença as suas
possibilidades de ser própria ou imprópria, projetando a presença
para as possibilidades de seu poder-ser mais próprio. É importan-
te salientarmos que essa projeção funda o modo de ser essencial
da presença: a antecipação como poder-ser. Assim, o anteceder-
se a si mostra a dinâmica da abertura e projeção das possibilida-
des de ser da presença na disposição e a dinâmica da antecipação
e poder-ser da presença na cura, evidenciando, dessa forma, tan-
to a singularização da presença quanto os momentos ontológicos,
constitutivos e estruturais da cura. Em que sentido o projetar-se
da presença como possibilidade fundamenta o poder-ser como
antecipação e anteceder-ser a si?

A compreensão é o existencial da presença que a estrutura
como projeto, como possibilidade de ser enquanto possibilidade,
como poder-ser que ela é.

O projeto é a constituição ontológico-existencial do
espaço de articulação do poder-ser fático. (...) Como
presença, ela já sempre se projetou e só é em se
projetando. Na medida em que é, a presença já se
compreendeu e sempre se compreenderá a partir de
possibilidades (HEIDEGGER, 2006, p. 205).

 Por este motivo, a presença é projeto, e enquanto tal é po-
der-ser, que se fundamenta na decadência, pois somente como
facticidade a presença pode antecipar-se e realizar o seu poder-
ser mais próprio. Nesta perspectiva dizemos que o projeto funda-
menta a presença como antecipação, como anteceder-se a si. Se o
projeto, a antecipação e o anteceder-se a si fundamentam a pre-
sença como poder-ser, então quando podemos dizer que ela é?
Na decisão, “um modo privilegiado de abertura da presença. (...)
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O projetar-se silencioso e pronto a angustiar-se para o ser e estar em dívida
mais próprio” (HEIDEGGER, 2006, p. 378). Enquanto abertura
da presença, a decisão provém do nexo ontológico dos exis-
tenciais da compreensão, disposição, discurso e decadência, sen-
do assim ela é o modo de ser da presença enquanto cura. Na deci-
são, a presença desvela-se em sua verdade, pois aí ela tem condi-
ções de desvelar-se própria ou impropriamente, assumindo ou des-
viando-se de seu poder-ser mais próprio. Mas, o fato de a decisão
desvelar a presença em sua verdade não retira o caráter projetivo
da decisão, pois o decisivo existe para a decisão como projeto,
como antecipação e, nesse sentido, a decisão responde pela ver-
dade da presença. Por que o projetar-se da presença diz respeito
ao “ser e estar em dívida mais próprio”? Ser e estar em dívida
significa que a presença deve ser, ao mesmo tempo, fundamento
de um nada e responsável pelo ser que ela mesma é. Isto significa
que o projetar-se da presença está em dívida porque à medida que
ela se caracteriza como possibilidade de ser, ela coloca-se como
devedora, isto é, em dívida com o seu próprio ser, visto que tem
sempre que buscar e efetivar as suas possibilidades de ser próprias
ou impróprias. A presença também está em dívida porque cabe a
ela realizar o seu poder-ser mais próprio: a morte. Ou seja, so-
mente a presença pode morrer por ela mesma, ela não tem como
deixar de morrer a sua morte. Na condição de devedora ou em
dívida a presença se dá como fundamento de si mesma, quer di-
zer, em sendo ela tem que ser o poder-ser que ela mesma é. Eis o
caráter de sua finitude: a presença não é antes e nem depois de
sua facticidade e, no entanto, apenas a sua facticidade não é sufi-
ciente para dizer quem ela é. A facticidade não é garantia de sua
existência; para que a presença exista e seja o que ela tem de ser,
é imprescindível que projete o seu poder-ser para efetivar-se como
existência fática e constituir-se como sendo deste ou daquele modo
de ser. Enquanto tal, a presença está sempre em dívida e devedo-
ra de modos de ser, por isto, ela é projeto e poder-ser. Dizer que a
presença é possibilidade, ou seja, poder-ser, projeto, antecipação,
anteceder-se a si, significa que ela é fundamento de um nada.
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2.
Para maior entendimento da presença como fundamento

de um nada, recorreremos ao conceito de ser-para-a-morte, visto
que o anteceder-se a si, momento primordial e estrutural da cura,
pode ser melhor vislumbrado com a morte, já que esta é a única
possibilidade de ser que a presença não tem como deixar de assu-
mir ou transferir para outrem. Pois, o morrer é uma possibilidade
de ser intransponível e intransferível da presença. Por isto pode-
mos afirmar que a morte é a possibilidade ontológica mais extre-
ma e mais própria da presença, vivida por ela somente como an-
tecipação, isto é, a presença vive a morte em sua existência, em
vida e não enquanto está morrendo ou quando morre. É exata-
mente aqui que surge o paradoxo da existência em Ser e tempo: a
existência está fundamentada nas possibilidades de ser já lançadas
e nas possibilidades de ser projetadas da presença, no entanto, a
morte, que representa a possibilidade mais própria e a única que a
presença certamente realizará, remete para a impossibilidade de
sua própria existência. Esse paradoxo da existência da presença
contribui para o entendimento do ser e estar em dívida como fun-
damento de um nada. Por quê? Na medida em que a presença
existe, ela assume as suas possibilidades de ser como ser-lançado
e ser-projeto e enquanto projeto-lançado ela vive sua morte como
seu poder-ser possível, como seu poder-ser mais próprio. A morte
é o poder-ser possível e mais próprio da presença, que somente
existe para ela como possibilidade, já que quando ela morre deixa
de existir. A morte é o poder-ser possível da presença, determi-
nando-a como um ser que existe em direção à morte. Viver em
direção à morte diz o mesmo que viver em direção ao nada, visto
que a morte é possibilidade e poder-ser para a presença. A pre-
sença é poder-ser, que existe ocupada com o mundo, preocupada
com os outros e projetando-se para a sua morte, para o seu poder-
ser mais próprio. Ao morrer a presença deixa de ser o poder-ser
que ela é e que a constitui como existência. Daí podemos afirmar
que o fundamento do ser-para-a-morte é o próprio poder-ser. Então
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ser fundamento de um nada diz que em sendo, a presença é po-
der-ser que se projeta para o seu poder-ser mais próprio a partir
de suas possibilidades já lançadas. Isto significa dizer que a pre-
sença é finita, não porque ela morre, mas porque vive em direção
à sua morte, existindo como poder-ser, projetando-se em possibi-
lidades de ser, antecipando e antecedendo-se a si mesma como
fundamento de um nada.

Na medida em que a presença existe em direção à sua mor-
te e em que esta apresenta-se como o seu poder-ser mais próprio,
ela se constitui ontologicamente como um ente que está funda-
mentado em possibilidades. Com isto podemos dizer que a morte
consiste em um anteceder-se a si, no qual a presença por já ser-
em junto ao mundo abre-se para si mesma, projetando-se para
suas possibilidades de ser. “O modo de anteceder-a-si-mesma,
(...) momento estrutural da cura possui sua concreção mais origi-
nária no ser-para-a-morte. (...) No tocante à sua possibilidade ontológica,
o morrer funda-se na cura” (HEIDEGGER, 2006, p. 326-27). Ape-
sar de o ser-para-a-morte estar fundamentado no poder-ser da
presença, na possibilidade de morrer, a presença, cotidianamen-
te, vive a morte, o poder-ser mais próprio de sua existência, com
impessoalidade, caráter constitutivo e estrutural do existencial
da decadência, uma das estruturas constitutivas da cura. A pre-
sença, em sua cotidianidade, vive a morte como morte do outro e
não como sua possibilidade mais certa, intransponível e insuperá-
vel, já que para ela quem morre é o outro. Ela vivencia a morte
através da morte do outro, pois ao vivenciar sua própria morte ela
deixa de ser o ente que ela é: existência. Vivendo a morte como
possibilidade do outro, a presença foge de seu poder-ser mais pró-
prio, instalando-se na impessoalidade. Enquanto ser-para-a-mor-
te a presença é o poder-ser possível que fundamenta a sua exis-
tência, ela é a facticidade que enquanto poder-ser antecede a si
mesma, cotidianamente, como ser-lançado e decaído no mundo.

O ser e estar em dívida constitutivo da cura, além de ser
fundamento de um nada implica também que a presença seja res-
ponsável pelo ser que ela é, na medida em que tem de suportar a
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possibilidade da morte como possibilidade; para tanto é preciso
que assuma a morte como o seu poder-ser mais próprio. Como? A
presença é um ser-em e lançado no mundo, enquanto tal ela é um
ser-lançado para a morte e, como vimos, é esta facticidade que a
constitui ontologicamente. Então “assumir o poder ser e estar em
dívida mais próprio” diz que enquanto lançada no mundo e para a
morte, a presença tem de assumir o seu poder-ser como possibili-
dade, como anteceder-se-a-si mesma, decidindo-se por ser isto
que ela é, própria ou impropriamente, singularizando-se e tornan-
do-se responsável pelo que decidiu ser. Sendo própria ou impró-
pria ela encontra-se sempre livre para ser uma dentre as suas pos-
sibilidades de ser, já que se fundamenta em possibilidades, sendo,
portanto, um poder-ser que em sua existência se projeta para sua
morte, para a sua possibilidade mais extrema de ser como antece-
der-se a si mesma. Por isto, Heidegger afirmou que o ser-para-a-
morte como poder-ser, como possibilidade de ser e “ser para uma
possibilidade” fundamenta-se nos momentos constitutivos da cura,
quais sejam, o ser fundamento de um nada e o ser responsável
pelo ser que se é, assim como nas estruturas existenciais da cura:
existencialidade, facticidade e decadência.

A presença, como ser-para-a-morte, vive a morte como a
sua possibilidade mais extrema, pois esta é a única possibilidade
da qual não poderá escapar e que quando efetivada impõe a
impossibilidade de sua própria existência. Por este motivo, o
ser-para-a-morte é considerado como antecipação da possibili-
dade, já que incorpora a possibilidade de ser da possibilidade
extrema.

O ser-para-a-morte é antecipar o poder-ser de um
ente cujo modo de ser é, em si mesmo, o antecipar.
Ao desvelar numa antecipação esse poder-ser, a
presença abre-se para si mesma, no tocante à sua
possibilidade mais extrema. Projetar-se para seu
poder-ser mais próprio significa, contudo: (...)
existir. (...) A morte não apenas “pertence” de forma
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não indiferente à própria presença, como reivindica a
presença enquanto singular (HEIDEGGER, 2006,
p. 339-40).

O ser-para-a-morte é antecipação e momento de singulari-
zação da presença quando compreende que o fundamento de sua
existência é a morte como o poder-ser mais próprio e extremo de
si mesmo, quando se compreende como a impossibilidade da pos-
sibilidade de ser todo. Aqui aparece outro paradoxo da existência
em Ser e tempo : a impossibilidade de, em existindo, a presença ser
toda. Isto implica no caráter de finitude da presença, não como
fim, mas como antecipação de seu poder-ser mais próprio. En-
quanto finitude e antecipação, o ser-para-a-morte efetiva a singu-
larização da presença porque, em sua existência, a presença não
tem como deixar de ser, de projetar-se em possibilidades, anteci-
pando seus modos de ser possíveis em sua cotidianidade. Antece-
dendo-se a si mesma a presença tem que decidir-se por um modo
de ser próprio ou impróprio, singularizando-se. Dessa forma, a
antecipação da morte reivindica ao ser-para-a-morte a assumir-se
como finitude a partir da antecipação de seu poder-ser como pro-
jeto, como possibilidade da possibilidade. Assumindo-se como
possibilidade, isto é, como finitude, o ser-para-a-morte compre-
ende que a existência consiste em projetar-se para seu ser mais
próprio, em suportar a possibilidade como possibilidade. Isso sig-
nifica que, cotidianamente, o ser-para-a-morte deve assumir o seu
próprio ser, deve existir em direção à própria morte, em morrer de
fato e isso não quer dizer deixar de viver, mas antecipar suas pos-
sibilidades próprias de ser. A antecipação da morte exige do ser-
para-a-morte a responsabilidade de ele ser isto que ele é: existên-
cia antecipadora. Essa exigência diz também finitude. Na medida
em que o ser-para-a-morte é antecipação de si mesmo e finitude
ele é propriamente o que ele é: o ente que existe antecedendo-se
a si mesmo e instaurando a possibilidade como fundamento de
seu ser próprio. Ser-para-a-morte, finitude e antecipação diz res-
peito ao poder-ser da presença, o qual reside na finitude como
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antecipação da impossibilidade de ser toda, como antecipação da
possibilidade de ser como possibilidade. Ser-para-a-morte, finitude
e antecipação dizem que a presença está liberada para assumir o
seu ser próprio. O fato de a presença compreender que sua exis-
tência é finita, no sentido de antecipação da morte e também por
referir-se ao fato de que ela existe como projeto e como possibili-
dade de ser permite-lhe existir, propriamente, como impossibili-
dade da possibilidade de ser toda, como possibilidade da possibi-
lidade de ser. A presença existe como possibilidade, como poder-
ser e, nesse sentido, é onde não é, pois existe como poder-ser, e
deixa de ser quando de fato é toda, quando realiza sua possibili-
dade de ser mais própria: a morte. Eis, portanto, o paradoxo
constitutivo da existência.

3.
Como a correlação da dinâmica da cura e da disposição pode

explicitar o paradoxo da existência em Ser e tempo? Por que o ante-
ceder-se a si mesmo está presente tanto na cura quanto na dispo-
sição? Qual a relação entre o anteceder-se a si enquanto momen-
to constitutivo da cura e da disposição? A correlação da cura e da
disposição explicita o paradoxo da existência na medida em que a
decisão constitui, ontologicamente, a cura e em que a angústia
constitui, ontologicamente, a disposição. Na angústia a presença
encara as suas possibilidades de ser própria ou imprópria e na
decisão escolhe efetivar uma dentre essas possibilidades expostas
a ela pela angústia, singularizando-se dessa ou daquela maneira.
Ao escolher uma possibilidade de ser a presença assume também
para si as possibilidades de ser não escolhidas. Dessa forma, o
poder-ser compreendido na angústia como projeto, como possibi-
lidade da possibilidade de ser torna-se, na cura, poder-ser como
anteceder-se a si, como antecipação. O poder-ser como projeto e
antecipação evidencia a relação inerente ao anteceder-se a si na
disposição e na cura, visto que na disposição o fundamento do
anteceder-se a si encontra-se no “si”, como abertura de possibili-
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dades de ser da presença na decadência e facticidade. Já na cura
tal fundamento encontra-se no anteceder-se como decisão
antecipadora na existencialidade. A correlação da cura e da dis-
posição com o anteceder-se a si pode ainda ser vista a partir do
nexo ontológico entre ser-para-a-morte e angústia, como afirma
Heidegger:

O ser-para-a-morte é, essencialmente, angústia. (...)
Na angústia, a presença dispõe-se frente ao nada da
possível impossibilidade de sua existência. (...) O
antecipar (...) coloca [a presença, AMC] diante da
possibilidade de ser ela própria: mas isso na liberdade
para a morte que, apaixonada, fática, certa de si
mesma e desembaraçada das ilusões do impessoal,
se angustia (HEIDEGGER, 2006, p. 343).

O ser-para-a-morte, na perspectiva da antecipação e da
finitude, permite a correlação das estruturas ontológicas e exis-
tenciais da cura e da disposição, na medida em que o ser-para-a-
morte assume a sua morte como o seu poder-ser mais próprio. A
presença antecipa a sua própria morte, antecipando, simultanea-
mente, o seu poder-ser próprio como anteceder-se a si mesmo, o
qual por sua vez fundamenta um dos momentos estruturais da
cura, a existencialidade. Antecedendo a si mesmo pelo fato de
antecipar o seu modo de ser mais próprio o ser-para-a-morte é
finitude. Ser finito significa compreender-se como poder-ser para
a morte, e compreender-se desse modo é viver a sua morte como
o poder-ser-possível, que significa ser livre para a possibilidade
de ser o ente que se é — poder-ser — que, por sua vez, implica
compreender-se como a impossibilidade de ser todo. Compreen-
dendo-se dessa forma o ser-para-a-morte é angústia (disposição
fundamental), porque em sua existência ele se vê frente às suas
possibilidades próprias de ser, tanto as possibilidades já lançadas
quanto as possibilidades projetadas. O ser-para-a-morte e a an-
gústia singularizam a presença em seu ser, porque reivindicam
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que ela seja poder-ser. A finitude e o anteceder-se a si, caráter da
existencialidade, fundamentam-se na existência da presença por-
que ela é facticidade e decadência. Por isto, para Heidegger,
existencialidade, facticidade e decadência constituem as estrutu-
ras que compõem a totalidade do todo estrutural da cura, instituin-
do a antecipação e a finitude como modo de ser fundamental da
presença como ser-para-a-morte, o qual se constitui, ontologica-
mente, pela angústia. Assim podemos afirmar que a correlação
das estruturas da cura e da disposição mediante o anteceder-se a
si fundamenta a presença como ser-para-a-morte constituído como
antecipação e finitude. Tal constituição evidencia, portanto, o
paradoxo da existência em Ser e tempo, porque a presença, enquan-
to ontologicamente constituída pela finitude e antecipação, exis-
te como poder-ser, como possibilidade e nesse sentido não é quan-
do está sendo. Ora, se ela é possibilidade, ontológica e funda-
mentalmente, não tem condições de ser toda em sua existência.
Isto seria possível apenas com a sua morte, na qual efetiva a sua
possibilidade de ser mais própria, intransponível, intransferível,
inadiável. Porém, a efetivação da sua possibilidade de ser mais
própria e extrema evidencia a própria impossibilidade de sua exis-
tência. Sendo assim a presença é toda quando deixa de ser exis-
tência, ou seja, a presença existe como possibilidade, como ante-
ceder-se a si mesma, como poder-ser, antecipação e finitude. Donde
podemos dizer que enquanto existência ela não é, já que, essencial-
mente, é possibilidade, projeto, antecipação e poder-ser, e quan-
do podemos dizer que ela é, isto coincide exatamente com o mo-
mento em que ela não é mais existência. Eis, portanto, instalado
o paradoxo da existência em Ser e tempo.
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